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ἀλ9 Αἱ κ ἐὶ ̓ ΤΕΥ 



Ἀ. 
“ἸΘΙ ΘΗΝ ΑἸοχΧαπ αν ἵππι 5. 

Ἰ, 

Ὕμνος τοῦ σωτῆρος Χριστοῦ. 

᾿ τ 
Σ. οὐμτον πώλων ἀδαῶν, 
Πτερὸν ὀρνίϑων ἀπλανῶν, 
Οἰαξ γηπίων ἀτρεχὴῆς, 

Ποιμὴν ἀρνῶν βασιλικῶν. 
ὅ. Τοὺς σοὺς ἀφελεῖς 

Παῖδας «ἄγειρον, 
“ἰϊνεῖν ἁγίως, 
Ὑμνεῖν ἀδόλως 
2 , , 

“ἄχάχοις στομασιν 

᾿Ιχϑῦς ἁγνοὺς 
Κύματος ἐχϑροῦ 
Γλυκερῇ ζωῇ δελεάζων. 

Ἡγοῦ, προβάτων 
30. “Τογικῶν ποιμήν. 

10. Παίδων ἡγήτορα Χριστόν. 

Βασιλεῦ ἁγίων, 
“16γε πανδαμάτωρ 
Πατρὸς ὑψίστου, 
“Σοφίας πρύτανι, 

15. Στήριγμα πόνων, 
“ἰωνοχαρὲς, 
Βροτέας γενεᾶς 
Σῶτερ Ἰησοῦ, 
Ποιμὴν, ἀροτὴρ, 

20. Οἴαξ, στομίον, 
Πτερὸν οὐράνιον 
ΠΙαναργοῦς ποίμνης" 
«“λιεῦ μερόπων, 
Τῶν σωζομένων, 

0, Πελάγους κακίας 

“ἅγιε, ἡγοῦ, 
Βασιλεῦ παίδων ἀνεπάφων. 
Ἴχνια “Χριστοῦ, 
“Οδὸς οὐρανία, 

90. “όγος ἀέναος, 
“ἰὼν ἄπλετος, 
Φῶς ἀΐδιον, 
᾿Ἐλέους πηγὴ; 
“Ῥεκτὴρ ἀρετῆς. 

40. Σεμνὴ «βιοτὴ 
εὸν ὑμνούντων, Χριστὲ 

]ησοῦ, 
Γάλα οὐράνιον, 
ἹΠαστῶν γλυκερῶν 
Νύμφης χαρίτων, 

46. Σοφίας τῆς σῆς ἐκϑλιβόμε- 
γον. 

Οἱ νηπίαχοι 
᾿4ταλοῖς στόμασιν 
᾿Δτιταλλόμενοι 

1 ὼ 

νην [(ρ. «τ οκομ 
ζει. 



» 

Θηλῆς λογικῆς ἸΠέλπωμεν ὁμοῦ, 
οὐ. Πνεύματι δροσερῷ ἸΠέλπωμεν ἁπλῶς, 

᾿Εμπιπλάμενοι, Παῖδα κρατερόν. 
“Ἄἴνους ἀφελεῖς, . ρύ. Χορὸς εἰρήνης, 
ὝΜμνους ἀτρεκεῖς, Οἱ χφιστόγονοι, 
Βασιλεῖ Χριστῷ, “Ταὸς σώφρων, 

δῦ. Μισϑοὺς ὁσίους ἱῬῬάλωμεν ὁμοῦ Θεὸν εἰρή- 
Ζωῆς διδαχῆς, γῆς. 

ΗΙς νοξυβί ββί πιι5 ΠΥ ΠΙΠῚΙΒ δοοϊοβίαθ ἰθριτα 'π οα]ος ΠΡ τὶ 
ΟἸεπιοπεῖβ 9. 4υἱ ἱπβογδιίυς ὃ Παιδαγωγός. ϑδδοαξαβ βαμὶ ἔοχ- 
τὰπιὶ οὐϊέϊοπὶα Ῥοίέογίαπαθ. (οπῖ, 4. Α., διβαοῖν Απέμοϊορὶς 
ομγιβ!. ἀἀεβάᾶηρε [. Ρ. 9ὅ. γεογβίοποπι σογπιδηΐϊοᾶπι Δίυδηΐοτὶ 
δριά Βδμρθδοι. 1. 6. μᾶθ65; αἰΐογαπι ργυδοροὶ (4, Εογέίασε ὅε- 
βἄπρο ΟὨΓΙ ΒΟ ΟΠ ΟΥ Ὑογζεῖί. Βου! πη 1844 ρΡ. 38. ..(0)ὲ᾽ Το 
ἄες5 [ι16ἀ65 ἰδὲ πιγεἶδο}} ἀπά σποβέϊβο γογβι πη! οοπά.“ς. Εοτί- 
ἴαρε 1. ὁ. ν. 957. 

ΒΕ γμΐ ἐδέσποτοι 60. ΒΗΙΗ͂. σομδον ἐμέ. 

Π. 

Ὕμνος ἑωϑινός. 

4όξα ἐν ὑψίστοις Θεῷ, ιὅ. Ὃ ἃ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, 
Καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη, Ὃ ὑιὸς τοῦ πατρὸς, 
Ἔν ἀνϑρώποις εὐδοκία. Ὃ αἴρων τὰς ἁμαρτίας τοῦ 
αΑἰϊἰνοῦμέν σε, κόσμου, 

ὅ. Εὐλογοῦμέν σε, Προςδέξαι τὴν δέησιν ἡ ἡμῶν. 
Προςκυνοῦμέν σε, ἜΣ καϑήμενος ἐν δεξιᾷ τοῦ 
Εὐχαριστοῦμέν σοι, πατρὸς, 
“ιὰ τὴν μεγάλην σου δόξαν, 20. ᾿Ελέησον ἡμᾶς, 
Κύριε βασιλεῦ ἐπουράνιε, Ὅτι σὺ εἰ μόνος ἅγιος, 

10. Θεὸς πάτερ παντοχράτωρ; Σὺ εἶ μόνος κύριος, 
Κύριε ὑιὲ μονογενὲς Ἰησοῦς Χριστὸς, 
Ἰησοῦ Χριστὲ, Εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός. 
Καὶ ἅγιον πνεῦμα, ᾿“μήν. 
Κύριε ὃ Θεός. 



ὦ 

)ὲ μος .. γῆνηο δηρθίΐοο “’ οΟηἤογᾶΒ.. 4πᾶ6 Ἰ)δΔηΐοὶ ἐχρο- 
5αἰξ ἰὼ Τπόβαθγο Πγπιπο]οσ. Ἴοπι. Π|. Ρ. 208 κε4ᾳᾳ. γεγρίο ρογ- 
πιδηΐοα ἰερίευν ἀριά ἤδιην. Αμέλι. 1. ρ. 44. εἰ Ο. Βοτεέίαρσς Οε6- 
βάηρο οίο. ρΡ. 18. 

συ. σε ᾿ 

ἕμνος ἑσπερὶψός. 

Φῶς ἱλαρὸν ἁγίας δόξη Ὁ ὦ “Ὑμνοῦμεν πατέρα καὶ ὑιὸν 
- ’ 

᾿Αϑανάτου πατρὸς οὐρανίου, Καὶ ἅγιον πινεῦμα Θεόν. 
“Δγίου, μάκαρος, ᾿Αξιόν σὲ ἐν πᾶσι 
Ἰησοῦ Χριστὲ, 10. Καιροῖς ὑμνεῖσϑαι φωναῖς 

» 2 , ἘΠ ἢ ν ς.ςη͵7ὔ . ἢ «ς , Εὐὶ - 
ὃ. ΠΝ τες ἐπὶ τὴν ἡλίου ὁύ-. Οσίαις, υἱὲ Θεοῦ, 

΄;͵ Ἁ « ν " ὸ Ἁ 

σιν, Ζωὴν ὁ ὁιδοὺς, διὸ 
2 ’ -" “.-« 7.- 

δόντες φῶς ἑσπερινὸν, Ὃ κόσμος σε δοξάζει. 

Οοπῇ, Οοπρεϊεαίε. Αροκίο]. Υ1Π, 30. Ομν. Ῥεϊαγριὶ Εἰπομίτγι- 
ἀϊοπ ταθοο - ̓ναεππιπι πγιπογιιπι.. οἀπεϊοπιηι δὲ ργθοδξίοπιμῃ, 
οἔο. 45. ΘἢΓΙ βόα πὶ σγάθοὶ ποάϊο τοοϊίαπέ. Εσὰαποοΐειγει [5ὅ94. 
Οοηΐ. ἤδιμθαο} Απεμοϊορίο ομ γι ϑε}. (65. 1. ρ, 41. εὐ 44. Ο. Ἰονι- 

Ιαρε 1. ο. ν. 290. 

0. 
αὐ ορονῖιν Ναί ΧΘΏΝ. 

ΙΥ. 

Ὕμνος εἰς Χριστόν. 

Σὲ τὸν ἄφϑιτον μονάρ- 4] ὃν ὃ δρόμος σελήνης, 
χην᾿ 4 ὃν ἄστρων μέγα κάλλος, 

Ζ!ὸς ἀνυμνεῖν, δὸς ἀείδειν, 10, 4ὲ ὃν ἄνϑρωπος ὃ ὃ σεμνὸς 
Τὸν ἄνακτα, τὸν δεσπότην, ᾿Ἔλαχεν νοεῖν τὸ ϑεῖον, 
ἐ ὃν ὕμνος," δὲ ὃν αἶνος, “Τογικὸν ζῶον ὑπάρχων. 

ἤ, Ζ21ὲ ὃν ἀγγέλων. “χορεῖαι, Σὺ γὰρ ἔχτισας τὰ πάντα, 
ἐπ ὃν αἰῶνες ἄπαυστοι, Παρέχων τάξιν ἑκάστῳ, 

1 ὃν ἥλιος προλάμπει, [ὅ. Συνέχων τὲ τῇ προνοίᾳ. 



ἐν 

«“10γον εἶπας ς» πέλεν ἔργον. Βάϑος οὐδὲν ἀγνοοῦσαν 
Ὅ λόγος σοῦ. Θεὸς ὑιὸς, 90. .Ζ“Ζπὸ γῆς μέχρις ἀβύσσου. 
-Ὁμοούσιος γάρ ἐστιν, Πάτερ ἔλεως γενοῦ μοί. 
Ὁμότιμος τῷ τεχόντι, Ζιὰ παντὸς ϑεραπεύειν 

20.Ὃς ἐφήρμοσεν τὰ πάντα, Τὸ σέβασμα τοῦτο, δός μοι. 
Ἵνα πάντων βασιλεύσῃ. Τὰ δ᾽ ἁμαρτήματα ῥύψον, 
Περιλαμβάνον δὲ πάντα 40. Τὸ συνειδὸς ἐκκαϑαίρων 
“4γιον πνεῦμα τὸ ϑεῖον “πὸ πάσης κακονοίας, 
Προνοούμενον φυλάσσει. Ἵνα δοξάσω τὸ ϑεῖον, 

20. Τριάδα ζῶσαν ἐρῶ σὲ, “Οσίας χεῖρας ἐπαίρων, 
Ἕνα καὶ μόνον μονάρχην, Ἵνα “Χριστὸν εὐλογήσω, 
Φύσιν ἄτρεπτον ἄναρχον, 4. Γύνυ κάμπτων ἱκετεύσω, 
Φύσιν οὐσίας ἀφράστου, Τότε ᾧ μονάς με δοῦλον, 
Σοφίας νοῦν ἀνέφικτον, Ὃτ᾽ ἂν ἔλϑῃ βασιλεύσων.. 

220. Κράτος οὐρανῶν ἄπαυστον, “Πάτερ ἵλεως γενοῦ μοι, 
.ἅτερ ἀρχῆς ὃ ἀπέραντον, Ἔλεον καὶ χάριν͵ εὕρω. 
“κατασκόύπητον αὐγὴν, ὅ0. Ὅτι δόξα καὶ χάρις σοι 
᾿Εφορῶσαν δὲ τὰ πάντα, ἄχρις αἰῶνος ἀμέτρου. 

Πορυπέιν οἀγπΐπα ατορσουὶδ ἱπ ΕἸυβάσθει ορογῖρθιιθ ῬδγΪ5. 
1011. Τοπι. Π. ρΡ. 1 5644ᾳ. Οοπῖ, Ροείας αταροὶ νείοσοβ Τοηι. Π. 
Ρ. 18ὅ δβε44. --- ν. 86. ΑΙ ἵλεως. 

---οΠ ΠὃἝἝἙ .. ..  . 

Ύς 

Ὕμνος εἷς Χριστὸν 
μετὰ τὴν σιωπὴν, ἐν τῷ πάσχα. 

Χριστὲ ἄναξ, σὲ πρῶτον ἐπεὶ λόγον ἠέρι “δῶκα, 
“]ηναιὸν κατέχων, φϑέγξομ' ἀπὸ στομάτων, 

“Ἵγνοτάτου ἱερῆος ἁγνὸν ϑύος, εἶ ϑέμις εἰπεῖν, 
Τόνδε λόγον προχέων ἡμετέροιο νόου, 

ὥ. Πατροφαὲς μεγάλοιο νόου λόγε, φέρτερε μύϑου; 
Φωτός τ ἀκροτάτου. φῶς ἄκρον ὶ οἰογόνε, 

᾿Εἰκὼν ἀϑανάτοιο πατρὸς, καὶ σφρηγὶς ἀνάρχου, 
Πνεύματι τῷ μεγάλῳ συμφαὲς ἶ εὐρυμέδου 

«αἹϊῶνος πείρημα, »“μεγακλεὲς, ὀλβιόδυρε, 
10. “Ὑψίϑρον᾽, οὐράνιε, πανσϑενὲς ἄσϑμα νόου, 

Νωμητὰ κόσμοιο, φερέςβιε, δημιοεργὲ 
Ὄντων, ἐσσομένων. Σοὶ γὰρ ἅπαντα πέλεις 



20. 

40. 

40. 

οὐ, 

γί 

Ὃς κόσμοιο ϑέμεϑλα, καὶ ὅὁππόσα ἐστὶ ϑέλοντος, 
“]ησάμενος φορέεις νεύμασιν ἀπλανέως. 

Σοὶ μὲν ἄναξ Φαέϑων ὑψίδρομος. ἄστρα καλύπτει, 
Κύχλον ὑπερτέ ἕλλων ἔμπυρον, ὡς σὺ γύας, 

Σοὶ ζώει, φϑινύϑει τε ἀμοιβαδὶς ὄμμα τὸ νυχτὺς, 
ΠΠήνη πλησιφαὴς αὖϑις ἐπερχομένη. 

Σοὶ δὲ ζωοφόρος τὲ κύχλος καὶ μέτρα χορείης, 
Ὥραις μέτρα φέρει ἤπια κιρναμέναις. 

᾿πλανέες τε πλάνοι τε παλίμπορον ἀΐσσοντες 
“Ἄστέρες, “ἠγαϑέης εἰσὶ λόγος σοφίης. 

Σὸν φάος εἰσὶν ἅπαντες, ὕσοι νόες οὐρανίωνες 
ΤΠ έλπουσι τριάδος δόξαν ἐπουρανέίης. 

Σὸν βροτὺς αὖ κλέος ἐστὶν, ὃν ἄγγελον ἐνθάδ᾽ ἔϑηκας 
“Ὑμνοπόλον τῆς σῆς, ὦ φάος, ἀγλαΐης. 

᾿Αμβροτέ μοι, βροτὲ εἶτε , παλιγγενὲς ὕψος ἄσαρχον, 
“Ὑστάτιον ϑνητῶν πήμασι. »σαρκοφόρε, 

Σοὶ ζῶ, σοὶ λαλέω, σοὶ δ᾽ ἔμπνοος εἰμὶ ϑυηλὴ, 
δ σὴ μούνη χτεάνων λείπετ᾽ ἀφ' ἡμετέρων. 

Σοὶ καὶ γλῶσσαν ἔδησα, καὶ οὔασι μῦϑον ἔλυσα. 
.“Ζίσσομαι, ἀλλὰ πόροις ἀμφότερ᾽ εὐαγέως. 

Φϑέγξομαι, ἅσο' ἐπέοικεν" ἃ δ᾽ οὐ ϑέμις, οὐδὲ νοήσω. 
“Ῥεύσω μαργάρεον, βόρβορον ὠσάμενος, 

“Χρυσὸν ἀπὸ ψαμάϑοιο, ῥόδον χραναῆς ἀπὶ ἀκάνϑης, 
«Ἱξξοιΐ ἀπ' ἀσταχύων σῖτον, ἀφεὶς καλάμην. 

Ταῦτά σοι ἡμετέροιο ϑαλύσια, Χριστὲ, πόνοιο 
Γλῶσο᾽ ἀπερευγομένη πρῶτον ἀνῆψεν ἔπος. 

Σήμερον ἐκ νεχύων “Χριστὸς μέγας οἷσιν ἐμίχϑη, 
Ἔγρετο, χαὶ ϑανάτου κέντρον ἀπεσχέδασε, 

Καὶ ζωφόρους. πυλεῶνας ἀμειδήτου ἀΐδαο 
“ήξατο, καὶ ψυχαῖς δῶχεν ἐλευϑερίην. 

Σήμερον ἐκ τύμβοιο ϑορὼν, μερόπεσσι φαάνϑη, 
Οἷς γένεϑ᾽, οἷσι ϑάνεν, οἷς ἔγρετ' ἐκ νεχύων, 

Ὡς. χε παλιγγενέες τε. καὶ ἐκ ϑανάτοιο φυγόντες, 
Σοὶ συναειριύμεσϑ᾽ ἔνϑεν ἀνερχομένῳ. 

Σήμερον αἰγλήεις σε μέγας χορὸς ἀμφιγέγηθεν 
“Ἵγγελικὸς, μέλπων ὕμνον ἐπιστέφιον. 

Σήμερον ἤχον ἔπνευσα μεμυχότα χείλεα σιγῇ 
«ύσας, ἀλλὰ μ ἔχεις ὑμνοπόλον κιϑάρην. 

Νῷ γύον ἔνδον ἔρεξα, λόγῳ λόγον" αὐτὰρ ἔπειτα 
ἑΡήξω καὶ μεγάλῳ πνεύματι, ἢν ἐϑέλῃ. 

γιὰ, ατεροιν Οροτὰ 1. ο. Ρ. 181. 



10. 

10. 

10. 

ς 

γΙ, 

Ἐπιστρεπτικὴ πρὸς Θεὸν γουϑεσία. 

Πὴ σὲ φέρων “Χριστοῖο τόσον ἀπενόσφισε δαίμων 
Κλεπτόμενον γλώσσῃ τε καὶ οὔασι καὶ φαέεσσι 
Θυμὲ τάλαν; ποῦ φωτὸς ἐνηέος ἐχτὸς ἐλαύνεις, 
Βρασσόμενός τε πόϑοισι καὶ ἀργαλέαις μελεδῶσι, 
Καὶ σκιόεντα φόβον τρομέων ν ἀπάταις τε λειτουργῶν 
Τηκόμενος, φϑινύϑων τε χόλου ζείοντος ἐρωαῖς. 
ἹΠηκέτι πλάζεο ϑυμὲ νόου στροφάλιγξιν ἀήτου. 
ΠΠηδὲ τεῆς ζωῆς ἐπιλήϑεο σαρκὶ πελάζων, 
Σαρχός τε σκοτίοισι καὶ ἀμφαδίοισι κακοῖσιν. 
Πάντα κάτω δονέοιτο κακαῖς βιότοιο ϑυέλλαις. 
Πάντα χρόνος πεσσοῖσιν δμοίτα τῇδε κυλίνδοι, 
Κάλλος ᾽ ἐὐχλείην, πλοῦτον, χράτος, ὄλβον ἄπιστον. 
«Αὐτὰρ ἐγὼ, -«Χριστοῖο δεδραγμένος οὔποτε λήξω 
᾿Ελπίδος, ἔστ ἂν ἴδω τριάδος σέλας εἰς ἕν ἰούσης. 
Εὖτε λάχος μεγάλοιο Θεοῦ σάρκεσσι “ερασϑὲν, 
᾿Εικὼν 7 προτέρη μιχϑήσεται οὐρανίοισιν. 

Μά. 1. ο. ν. 94. 

ὙΠ. 

Θρηνητικὸν ὑπὲρ τῆς αὐτοῦ ψυχῆς. 

Πολλάκις ἱμερόεντα νέη ϑαλάμοισι προϑεῖσα, 
᾿Εισέτι παρϑενικοῖσι νέκυν πόσιν αἰδομένη περ 
“ρτίγαμος στίλβουσαω πικρὴν ἀνεβάλλετ' ἀοιδήν. 
«4: δέ νυ οἱ δμωαὶ καὶ ὁμήλικες ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
“Ιστάμεναι γοάουσιν ἀμοιβαδὶς, ἄλκαρ ἀνίης. 
Καὶ μήτηρ φίλ ον υἷα γεύχνοον οὐχέτ' ἐόντα 

ὑρετ;, ἐπ᾽ ὠδίνεσσι γέας ὠδίνας ἔχουσα. 
Καί τις ἑὴν πάτρην ὀλοφύρεται, ἣν διέπερσε 
Θοῦρος ὁ ἄρης" δόμον ἄλλος, ὃν ὥλεσεν οὐρανίη φλόξ. 
Ῥυχὴ, σοὶ δὲ γόος τίς ἐπάξιος; ἣν κατέπεφνεν 
Οὐλος ἃ ὄφις, πικρὸν δ᾽ ἐνομόρξατο εἰκόνι λοιγόν. 
“άχρυε δάχρυ ἀλιτρὲ, τό σοι μόνον ἐστὶν Ὄνειαρ. 
«“Ἰείψωμεν ϑαλίας τὲ δμηλικίην τ ἐρατεινήν. 
“Ἱείψω δ᾽ αὖ μύϑων τὲ μέγα κλέος. εὐγενέος τε 
“ιματος, ὑψοφόρους τὲ δόμους καὶ ὔλβον ἅπαντα. 
““είψω δ᾽ ἠελίου γλυκερὸν φάος, οὐρανὸν αὐτὸν, 
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Τείρεα 1 παμφανόωντα, ἐπ οὐρανὸς ἐστεφάνωται. 
Ταῦτα μὲν ἑψομένοισιν, ἐγὼ δ᾽ ὑπένερϑε χαρήνου 
“Ζεσμὰ φέρων, νεχρός τὲ καὶ ἄπνοος ἐν λεχέεσσι 

20. Κείσομαι, ὑστατίοισι γόοις γοάοντας ἰαίνων, 
“ἵνον ἔχων καὶ φίλτρον ἀδήριτον οὐχ ἐπὶ δηρόν. 
«Αὐτὰρ ἔπειτα λίϑος τὲ καὶ ἄμβροτος ἔνδοϑι λώβη. 
᾿Αλλὰ χαὶ ὡς τούτων μὲν ἐμὸν κέαρ οὐκ ἀλεγίζει. 
Πούνην δὲ τρομέιυ καϑαρὴν πλάστιγγα Θεοῖο. 

20. ᾽᾿Ὥμοι ἐγὼ, τί πάϑω, πῶς χεν χκαχότητα φύγοιμι 
Βένϑεσιν ἢ νεφέεσσι ἘΡΙΣΝ βίον ; αἴϑε γὰρ ἦεν 
““μπλαχίης τις χῶρος ἐλεύϑερυς, ὥς τινά ϑηρῶν 

Καὶ νούσων ἐνέπουσιν, ὕπως φυγὰς ἔνϑεν ἵχώμαι. 
Χέρσῳ μέν τις ἄλυξε πιχρὴν ἅλα, ἀσπίδι δ᾽ ἔγχος, 

90, Καὶ χρυεροῦ γεφετοῖο δόμος σχέπας, ἢ χαχίη δὲ 
“βμφίϑετος, πολύχωρος, ἀφυ "χτοτάτη Βμρνλειὸ, 
Ἡλίας πυρόεντι πρὸς οὐρανὸν ἤλιϑε δίφρῳ. 
ἹΠ]Πωσῆς παιδοφύνου πόϑ᾽ ὑπέκφυγε δόγμα τυράννου, 
Κηϊείων λαγόνων σχότιον μόρον ἀννῦς "Ἰωνᾶς, 

95. Καὶ ϑῆρας “ανιὴλ, παῖδες φλόγας, αὐτὰρ ἔμοιγε 
Τίς λύσις κακότητος; ἄναξ σὺ με, Χριστὲ, σάωσον. 

Οοπῖ. 1. ε. ν. 96. 

ΥΠΙ. 

Μετανοητικὸν καὶ παραχλητιχόνγ. -- 

Ἔχγγυς ἀγὼν βιότοιο, κακὸν πλόον ἐξεπέρησα. 
Ἤδη καὶ στυγερῆς τίσιν ὁρῶ χα χίης, 

Τάρταρον ηεροεντα, πυρὸς φλόγα, νύχτα βαϑεῖαν, 
Τῶν νῦν κρυπτομέν ων αἶσχος ἐλ ἐγχομένων. 

ὅ,. ϑίλλαν μάχαρ, ἐλέαιρε καὶ ὀψέ πὲρ ἐσϑλὸν ὀπάζοις, 
Ζωῆς ἡμετέρης λείψανον εὐμενέων. 

Πολλὰ πάϑον, καὶ τάρβος ἐ ἔχω φρενὶ, μή με διώκχειν 
“Τῆς σῆς ἤρξατ ἄναξ αἰνὰ τάλαντα δίκης. 

Οἴσω μὲν τὸν ἐμὸν καὐτὸς μόρον, ἕνϑεν οδεύσας, 
10. Εἴξας προφρονέως πήμασι ϑυμοβόροις. 

Ὑμῖν δ᾽ ἐσσομένοις ἐπιτέλ ἱλομαι, οὐδὲν ὄνειαρ 
Τοῦδε βίου ζωὴ λύσιν ἔχει βιότου. 

ψιά. 1. ς. ν. 96. 
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ΙΧ, 

Περὶ τῆς τοῦ βίου ματαιότητος καὶ ἐπ᾿ στίας χαὶ 

10. 

20. 

20. 

χοινοῦ πάντων τέλους. 

Ἤθελον ἠὲ πέλεια τανύπτερος, ἠὲ χελιδὼν 
Ἔμμεναι, ὥς κε φύγοιμι βροτῶν βίον, ἤ τιν᾽ ἐὐγμον 
Ναιετάειν ϑήρεσσιν δμέστιος, (οἱ γὰρ ἔασι 
Πιστότεροι μερόπων), καὶ ἡμάτιον βίον ἕλχειν, 
Νηπενϑῆ, νήποινον, ἀκηδεά, ἑν τόδ᾽ ἄϑηρον 
Ποῦνον ἔχειν, ϑεότητος ἴδριν γόον, οὐρανοφοίτην, 
Ὥς χε γαληνιόωντα βίῳ φάος αἰὲν ἄγειρον, 
Ἤ τινος ἠερίης σχοπιῆς καϑύπερϑεν ἀερϑεὶς, 
Βρονταῖον πάντεσσιν ἐπιχϑονίοισιν ἀὔσω. 

“ἄνϑρωποι ϑνητοὶ, ῥοιῆς γένος, οὐδὲν ἐόντες, 
Θὲ ϑανάτῳ ζώοντες, ἐτώσια φυσιόωμεν, 
ΠΠέχρι τίνος ψεύστησι καὶ ἡματίοισιν ὀνείροις 
Παιζόμενοι, παίζοντες, ἐπὶ χϑονὶ μὰψ ἀλάλησϑε; 
᾿4ϑρει δὴ πραπίδεσσι τεαῖς ἐπὶ πάντας ὁδεύων, ν ἸΆΗ͂Σ 
ὡς καὶ ἐγὼ, δὴ γάρ μὲ Θεὸς μέγαν. ἰδριν ἔϑηκεν 
᾿Εσϑλῶν τὲ στυγερῶν τε, γόος δ᾽ ἐπὶ πάντα φορεῖται. 
Οὗτος ἔην ϑαλερός τε χαὶ ἄλκιμος, εὖχος ἑταίρων, 
“Ὑψιβιβὰς ; μελέεσσιν. ἐριζώοισι τεϑηλώς. 
Οὗτος κάλλιμος ἥεν ἑωσφόρος, ὄμματα πάντων 
ὝἝλκχκων, εἴαρος ἄνϑος ἐν ἀνδράσιν, οὗτος ἀγῶσι 
Κύδιμος , ἔντεσιν οὗτος ἀρήϊος ὴ οὗτος ἄ ἄριστος 
Θηροφόνων “σταδίοισι καὶ οὔρεσι κάρτος ἐγείρων. 
Οὗτος δ᾽ αὖ ϑαλίῃσι καὶ εἰλαπίνῃσι μεμηλὼς, 
Γαίῃ καὶ “πελάγεσσι καὶ ἠέρι γαστέρα φέρβων, 
Νῦν θικνὸς καὶ ἄναλκις, ἀπήντησεν γὰρ ἅπαντα. 
Γῆρας ἔβη, τὸ δὲ κάλλος ἀπέπτατο, νεκρὰ τὰ γαστρὸς, 
Βαιὸν ἔτ᾽ ἔν. μερόπεσσι, τὸ δὲ πλέον, εἶν ἀΐδαο. 
Οὗτος δ᾽ αὖ μύϑοις πνείων μέγα" παντοδαποῖσιν, 
Οὗτος δ᾽ εὐγενέτης τύμβοις φρονέων μεγάλοισιν 
Ἢ δέλτοις ὀλί ἰἔγῃσι νεύγραφον αἷμα λελογχώς. 
Οὗτος καρτερόμητις » ἐνὶ πτολίεσσι μέγιστος, 
Πανδήμοις στομάτεσσι βοώμενος. Οὗτος ἄμετρον 
Πλοῦτον, τὸν μὲν ἔχων, τὸν δὲ φρεσὶν ἔνδον ἀέξων. 
Οὗτος δ᾽ ὑψιϑρόνοιο δίκης πλάστιγξι γέγηϑεν. 
Οὗτος δ᾽ αἱματόεντι ῥάχει, δεσμῷ τε καρήνου 
Γαίης κάρτος ἔχων, καὶ οὐρανὸν αὐτὸν ἀτίζει, 
Θνητὺς, ἐν οὐ ϑνητῇσι μετήορος ἐλπωρῆσι. 
Νῦν τάδε μικρὸν ἔπειτα κύνις καὶ πάντες ὁμοῖοι, 
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“μῶες, σχηπτοφύροι, ϑῆτες, πλούτῳ κομόωντες. 
40. Εἷς ζόφος, εἷς δὲ δόμος » τόσσον πλέον ὀφρυόεσσιν, 

“Ὅσσον ““λεινοτέροιο γόου, τύμβου τετυχῆσαι, 
Οὔνομά τ᾽ ἐν λάεσσι λιπεῖν ἐπικήδειον οἰκτροῖς. 
᾿Οψὲ μὲν, ἔμπα δὲ πᾶσιν ἴσον ϑνητοῖσι τάλαντον. 
᾿᾽Οστέα πάντες ἀφαυρὰ, σεσηρότα, γυμνὰ κάρηνα. 

4. «1ῆξε τύφος, πενίην δὲ μιόγος λίπε, νοῦσος ἄϊστος, 
ἔχϑος ̓  ἀτασϑαλίη, πλέόνων πύϑος ̓ ὕβρις ἀτειρής. 
Πάντ ἔϑανε φϑιμένοισιν ὁμοῦ, καὶ πάντα μέμυκεν, 
ἄχρις ἂν ἐγρομένοισι συνέμπορα ἔνϑεν ἵκηται. 
Ταῦτ᾽ οὖν εἰςορόωντες, ἐμοῖς πείϑεσϑ' ἐπέεσσι 

δύ. Παῖδες ἐμοὶ, παῖδες γὰρ, ὅσον πλέον εἴρυσα πνεῦμα. 
“Τεῦρ' ἄγε κύσμον ἅπαντα καὶ ὑππόσα τῷδ᾽ ἀλάληται, 
“Ρίψαντες καχότητας ἐπιχϑονίου βασιλῆος; 
Ὡρπαγος ἀλλοτρίων, δηλήμονος, ἀνδροφόνοιο, 
Πλοῦτον, ἐὐκλείην, ϑώκους, “γένος, ὄλβον ἄπιστον, 

δῦ. Προτροπάδην φεύγωμεν ἐς οὐρανὸν, ἦχί τε πολλὰ 
Κάλλεα μαρμαίροντα φάος περὶ τρισσὸν ἄφραστον. 
Οἱ δ᾽ ἄλλοι πεσσοῖσιν ἐοικότες ἔνϑα καὶ ἔνϑα 
Πίπτοιεν, πεσσῶν τε κυλίσμασι τέρψιν ἔχοιεν, 

υ εἰ δνοφερὴν ὀκοτόμαιναν ἑοῖς ἐπιχείμενοι ὄσσοις. 
600. 1οίχους ἀμφαφόωντες, ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἴοικεν. 

ψι Ἔσ φ. 76: 

Χ, 

Πρὸς ἑαυτόν. 

Ποῦ δὲ λόγοι πτερόεντες ; εἰς ἠέραᾳ. Ποῦ νεότητος 
᾽ἥνϑος ἐμῆς; διόλωλε. Τὸ δὲ κλέος; ᾧχετ᾽ ἄϊστον. 
Ποῦ σϑένος εὐπαγέων μελέων ; κατὰ νοῦσος ἔχαμψε. 
Ποῦ κτῆσις καὶ πλοῦτος; ἔχει Θεὸς, ἄλλα δ᾽ ἀλιτρῶν 

ὅ. ““ρπαλέαις παλάμῃσι πόρε φϑόνος" οἱ δὲ τοκῆες, 
᾿Ηδὲ κασιγνήτων ἱερὴ δυάς; ἐς τάφον ἦλϑον. 

οὐνη μοι πάτρη περιλείπετο, ἀλλ ἄρα καὶ τῇ 
Ὄρσας οἶδμα κελαινὸν ὃ βάσκανος ἤλασε δαίμων. 
Καὶ νῦν ξεῖνος ἔρημος ἐπὶ ᾿ἀλλοτρίης ἀλάλημαι 

10. Ἕλκων ζωήν τε λυπρὴν καὶ γῆρας ἀφαυρόν. 
ϑρονος, ἀπτολίεϑρος, ἄπαις, τεκέεσσι μεμηλὼς, 
Ζώων ἦμαρ ἐπὶ ἦμαρ ἀειτιλανέεσσι πόδεσσι. 
Ποῖ ῥίψω τόδε σῶμα; τι μοι τέλος ἀντιβολήσει; 
Τίς γῆ; τίς δὲ τάφος μὲ φιλόξενος ἀμφικαλύψει; 
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90. 

10. 
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Τίς. δ᾽ ὕσσοις μιγύϑουσιν ἐμοῖς ἐπὶ δάκτυλα “ϑήσει; " 
Ἦ ῥά τις εὐσεβέων “Δριστοῦ φίλος; ἤ θα χάχιστος; 
Ταῦτα μὲν αὖρα φέροι, τυτϑῆς φρενὸς ἥδε μεληδών. 
ΕΪ τε τάφῳ δώσει τίς ἐμὸν δέιας; ἄπνοον ἄχϑος. 
Εἴ τε καὶ ἀκτερέϊστον ἕλωρ ϑήρεσσι γένοιτο; 
Θήρεσιν ἠὲ κύνεσσιν ἑλώριον. ἢ πετεηνοῖς. 
τ ὁ᾽ ἐθέλεις, περίκαυστον ἐς ἠέρα χείρεσι πάσσοις, 

ἮἨΣ κατὰ σκοπέλων μεγάλων ῥίψειας ἄτυμβον, 
Ἢ ποταμοῖσι πύϑοιτο καὶ ὑετίῃσι ῥοῇσιν. 
Οὐ γὰρ ἄϊνστος ἐγὼ μόνος ἔσσομαι, οὐδ᾽ ἀσύνακτος, 
“Ὡς ὄφελον, πολλοῖς τόδε λώϊον, ἀλλ ἅμα πάντας 
Ὕστατον ἦμαρ ἄγει περάτων ἄπο νεύμασι ϑείοις, 
Εἰ που καὶ σποδιή τις, ὀλωλότα ϑ' ἅψεα νούσῳ. 
Ἔν δὲ τόδ᾽ αἰάζω καὶ δείδια βῆμα Θεοῖο, 
Καὶ ποταμοὺς πυρόεντας, ἀφεγγέα τ᾽ αἰνὰ βέρεϑρα. 
Χριστὲ ὦ ἄναξ, σὺ δέ μοι πάτρη, σϑένος, ὕλβος, ἅπαντα, 
Σοὶ δ᾽ ἄρ᾽ ἀναψύξαιμι βίον καὶ κήδὲ ἀμείψας. 

ὙἸά. 1. 6. Ρ. 77. 

ΧΙ. 

Ὕμνος εἰς Θεόν. 

Ὦ πάντων ἐσιέκεινα " Ἧ γὰρ ϑέμις ἄλλο σε μέλπειν; 
Πῶς λόγος ὑμνήσει σε; σὺ γὰρ λόγῳ οὐδενὶ ῥητόν. 
Πῶς γόος ̓ ἀϑρήσει σε; σὺ γὰρ νόῳ οὐδενὶ ἩΠ  ς. 
ἸΠοῦνος ἐὼν ἄφραστος" ἐπεὶ τέχες, ὕσσα λαλεῖται. 
ἸΠοῦνος ἐὼν ἄγνωστος" ἐπεὶ τέκες, ὅσσα νοεῖται. 
Πάντα σέ χαὶ νοέοντι καὶ οὐ νοέξοντα γεραίρει. 
Ξυνοὶ γὰρ τε πόϑοι" ξυναὶ δ᾽ ὠδῖνες ἁπάντων 
᾿Αμφί σε, σὺ δὲ τὰ πάντα προςεύχεται" εἰς σὲ δὲ πάντα 
Συνϑεμὰ σὸν γοέοντα λαλεῖ σιγώμενον ὕμγον 
Σοὶ ἕνι πάντα μένει" σὺ δ᾽ ἀϑρόα, πάντα ϑεάζξει 
Καὶ πάντων τέλος ἐσσὶ, καὶ εἷς καὶ πάντα, καὶ οὐδεὶς 
Οὐχ ἕν ἐὼν, οὐ πάντα᾽ πανώνυμε πῶς σὲ καλέσσω, 
Τὸν μόνον ἀκλήϊστον, ὑπερνεφέας δὲ καλύπτρας 
ἘΠ γύος οἰμονοῆς εἰσόν σετῆος, ἵλαος εἴης. : 
42 πάντων ἐπένειχα, τί γὰρ ϑέμις ἄλλο σὲ μέλπειν ; 

νι, 1.να Ἐν 200) 
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ΧΙ. 

Ὕμνος πρὸς Χριστόν. 

(βεῦ ,ἡμέρας μοι τῆς κακῆς" ἢν ποῦ φύγω; 
Καὶ τίς γένωμαι; ὡς δέος εὐ ἀχαρπίας, 
4] ἐος δ᾽ ἀκάνϑων, καὶ Γομόῤῥας βοτρύων 
ΠΠλήρη φανῆναι" “Χριστὸς ἡνίκα κρίνων 

ὅ. Θεὸς ϑεοῖς δείδωσι τὴν πρὸς ἀξίαν 
“Χώραν ἑκάστῳ, φωτὸς ὡς ὕψις φέρει. 
᾿Ἐλπὶς μία μοι, τὰς βραχείας ἡμέρας 
Παλινδρομῆσαι σῇ ποδηγίᾳ, μάκαρ. 

Ζῶ καὶ τέϑνηχα. Τίς σοφός ; συγκρινέτω. 
10. Ψυχῇ τέϑνηκα, σὰρξ δέ μοι σϑένειν ϑέλει. 

Ν 

Ψυχὴ βιώη, σὰρξ δέ μοι τεϑνηχέτω. 

ν' Χο δα ᾿Ὶ ς τ }Ὶ 2 Ἀ 

«χευᾶξζε σαυτὸν ὡως τάχος πρὸς ΘΜ ΤΗΣ 

ἱβυχὴν πτεριύσας τιῦ λόγῳ τὴν τιμίαν. 
ἸΠηδὲν περισσὸν, ἀλλὰ πᾶν ῥίψας βάρος 

1ὅ. Βίου ματαίου, καὶ χκαχῶν τῶν ἐνθάδε. 

Πάλιν προςῆλϑεν ὃ δράχων, σοῦ δράσσομαι, 
Κράτει, κράτει με, μὴ πρόῃ τὴν εἰχόνα ᾿ 
ἢ ἐὦ ὡς καλιᾶς ὕρνιν ἐχϑρὸς ἁρπάσῃ. 

Φεῦ καὶ χρίσιν δέδοικα χαὶ ποϑῶ λύσιν. 
20. ΖΔιώκοι ἐνθάδ᾽, οὐκ ἔχω βίου στάσιν. 

Καλεῖς εἰ ἜΤΣΙ οὐκ ἔχω παῤῥησίαν. 
Σός εἶμι, Χριστὲ, σῶσον, ὡς αὐτὸς ϑέλεις. 

ΟὈΉ δ ΡῈ 252, 

ΧΗ. 

ὝΜανος ἕσπερινός. 

Σὲ καὶ νῦν εὐλογοῦμεν, Ὃς ὑπέστησας τὸ φῶς, 
Χριστέ μου, “λόγε Θεοῦ, Ἵν ἐν φωτὶ χτίσῃς τὰ πάν- 
Φῶς ἐκ φωτὸς ἀνάρχου, τα, 
Καὶ πνεῦμα ἐξ ἀνάρχου, 10. Καὶ τὴν ἄστατον ὕλην 

ὅ. Τρίτου φωτὸς εἰς μίαν « Στήσης, μορφῶν εἰς κχό- 
“Δόξαν ἀϑροιζομένου. σμον, 
Ὃς ἔλυσας τὸ σχότος. Καὶ τὴν νῦν εὐχοσμίαν. 



ΙΔ} 

Ὃς νοῦν ἐφώτισας ἀνϑρώ- Σὺ νύκτα καὶ ἡμέραν 
που ᾿“λλήλαις εἴκειν ἠπίως 

“όγῳ τε καὶ σοφίᾳ, Ἔταξας, νόμον τιμῶν 
1. “Ταμπρότητος τῆς ἄνω “4δελφότητος καὶ φιλίας, 

Καὶ κάτω ϑεὶς εἰχόνα, 20. Καὶ τῇ μὲν ἔπαυσας κό- 
Ἵνα φωτὶ βλέπῃ τὸ φῶς , πους 
Καὶ γένηται φῶς ὅλον. Τῆς πολυμόχϑου σαρχὺς, 
Σὺ φωστῆρσιν οὐρανὸν Τῇ δ᾽ ἤγειρας εἰς ἔργον 

20. Κατηύγασας ποικίλοις, Καὶ πράξεις τάς σοι φίλας. 

Οοπῖ. Ρορίδθ ατδαρθοὶ νϑέθιθϑ Τοπι. "1. ἡ. 189. 

Ω ὃ ἡ. 

ἮἯ πολλὰ πολλὰ γίνεται ᾿ἤλλους λέγοντας αἰνέσω. 
Τ]ακρῷ χρόνῳ βροτοῖς. 10. Πολλοὶ λέγουσι δὲ 
Τλητὸν ἅπαν, ὕκεν φέρῃ, Ξένοι φίλοι τε πίστεως 
Βιὸν στρέφων Θεύς᾽ ᾿Εμοὶ σεβασμίας. 

Ὁ. ̓ Εγὼ γὰρ ἃς μὲν ἔσχον ἐν Οὐδὲν γὰρ οὕτως οὔποτε 
Ξένῃ πόλει πάϑας, “Ὅλην ἔσεισε γῆν 
“1όγῳ πεσόντι σύμμαχον ἰδ.Ὡς πνεύματος παῤῥησία 
Γλῶσσαν φέρων ἐμὴν, Θεοῦ βοωμένου. 

Ὁ βιργᾶ. ; 

ΧΥ, 

Ὁ δή. 
Τί σοι ϑέλεις γενέσϑαι; Φαίνουσαν, εἶ φαίνοιτο; 

ἱβυχὴν ἐμὴν ἐρωτῶ.  Θᾶεις τὰ ΠΠΐδεώ σοι 
Τί σοι μέγ᾽ ἢ τί μικρὸν Τοῦ πλουσίως ϑανόντος; 
Τῶν τιμίων βροτοῖσι; 1ὅ.Ὧι χρυσὸς ἦν τὼ πάντα, 

ὕ. Ζήτει μόνον τι λαμπρὸν, Χρυσοῦν φέροντα χιμὰν, 
Καὶ δώσομεν, προϑύμως. Εὐχῆς δίκην ὀμέτροιι. 
Θέλεις τὰ Γύ ὑγεώ σοι Θέλεις λίϑους διαυγεῖς, 
Τοῦ “{υδίου γενέσϑαι; ; Πλάτη τε γῆς λιπώσης, 
Καὶ δακτύλῳ τυραννεῖν, 20. Καὶ ποιμνίων ἀριϑμοὺς, 

10. Τὴν σφενδόνην ἑλίσσων, Βοῶν τε καὶ καμήλων; 
Κρύνεονσων) εἰ χρύπτοιτο, Οὐ ταῦτα δώσομέν σοι. 
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“Ἵαβεῖν γὰρ οὐδὲ λῷον᾽ 
᾿Αλλ οὔτ᾽ ἔμοιγ᾽ ἀνυστόν. 

20. Ἔῤῥιεψα γὰρ μερίμνας, 
Ἀφ οὗ Θεῷ προσῆλϑον. 
Θέλεις ϑρόνους τε κ' ἀρχὰς, . 
Καιροῦ φρύαγμα πίπτον; 
Ἵν αὔριον καϑεσϑῇς 

40. Κάτω βλέπων ταπεινὸν, 
᾿Ἥλλου τραχηλιῶντος, 
Ὃς ἦ ἤν παραστάτης σοι, 
Τυχὸν δὲ χαὶ κακῶν τις. 
Θέλεις γάμῳ δεθῆναι, 

49. Βλακεύμασιν ἀνάγνοις, 
Καιροῖς δὲ συστραφῆναι; 
Θέλεις νόσον γλυκεῖαν, 
Εὐτεκνίας μέριμναν; 
Εὐτεκνίαν δ᾽ ἂν εἴπω 

40. Φυστεκνίαν, τί φήσεις; 
Θέλεις λόγοις βοᾶσϑαι, 
Καὶ συλλέγειν ϑέατρα; 
1ΠΠοϑεῖς νόμους πιπράσχειν 
Οὐχ ἐνδίχοις παλαισμοῖς:; 

45. Φέρειν τὲ χαὶ φέρεσϑαι 
Πρὸ βημάτων ἀϑέσμων; 
“1Ϊἰχμὴν ϑέλεις τινάσσειν, 

ΠΙνέων ἀρήϊόν τι; 
Καὶ στέμματ᾽ ἐξ ἀγώνων, 

ὅ0. Θηροκτόνον τε χάρτος; 
Ποϑεῖς κρότους ἐν ἄστει: 
Καὶ χάλκεος τυποῦσϑαι; 
Σχιὰν ϑέλεις ὀνείρων, 
“εταῤῥέουσαν αὖραν:; 

δῦ. Ῥοῖζον βέλους ἀνίχνου; 
ΨῬόφον χερὸς κροτούσης; 

Παραστάτης φαειγὴς, 
Σὺν ἀγγέλοις χορεύων, 
Ἴι πρόβαινε ταρσοὺς, 

70. Οξυπτέρου μενοινῆς 
“Κυκλουμένη πρὸς ὕψος. 
Ἐγὼ πτερὸν καϑαίρω, 
᾿Εγὼ λόγοις ἐπαίρω, 
“Ὡς εὔπτερόν τιν ὄρνιν 

70. "ες αἰϑέρα προπέμψω. 
Σὺ δ᾽ εἰπέ μοι, κάκιστον 
Ὦ σαρκίον δυσῶδες, 
᾿Επεὶ συνεζύγην σοι 
Ἢ δεσπότις μαγείρῳ, 

80. 711 σοι ϑέλεις γενέσϑαι, 
Πρὸς τὸ πνοὴν κρατεῖς 

σϑαι; 
Οὐ γὰρ πλέον χρεωστῶ, 
Κὰἂν πολλ' ἔχειν βιάζῃ. 
Θέλεις τράπεζαν εὔπνουν 

8. ΠΠύρων τε χαὶ μαγείρων 
Σοφίσμασιν περισσοῖς; 
Καὶ βαρβίτων χερῶν τὲ 
Κροτήματ' οὐχ ἄνοιστρα 
“βρῶν κλάσεις τε παίδων 

90. Κινουμένων ἀνάνδρως, 
Καὶ παρϑένων ἑλιγμοὺς 
Γυμνουμένων ἀϑέσμως; 
“Ἵ τοῖς πότοις τυποῦσιν 
“Ὅσοι φιλοῦσιν ὥβριν, 

9ῦ. Τὸν μαινόλην ἑτοίμως 
“Υποφλέγοντες οἶνον. 
Ταῦτ᾽ εἰ ϑέλ εἰς παρ ἡμῶν, 
ἜἜχοις μὲν, ἀγχόνην δέ. 
Τοιαῦτα τοῖς ἀπλήστοις 

Τί γὰρ, μέγ᾽ εὖ “φρονοῦσι 100. ᾿Εγὼ φίλοις πορίζω. 
Τῶν σήμερον μιὲν ὄντων, 
Ἔς αὔριον δ᾽ ἀπόντων, 

60. Ὧν καὶ καχοῖς μέτεστιν, 
Ὧν οὐ συνέρχεταί τι 
᾿Εντεῦϑεν ἐξιοῦσι: 
Τί οὖν, ἐπεὶ τάδ᾽ οὐχὶ, 
Τί σοι ϑέλεις γενέσθαι; 

ρθῦ. Θέλεις Θεὸς γενέσϑαι, 
Θεὸς Θεοῦ μεγίστου, 

105. Τὸ δ᾽ 

Οἰὐκός σε πέτρινός τις 
“ὐτώροφος καλύπτοι, 
Ἢ μιχρὸν ἔργον ὥρας, 
Εἰ δεῖ τι καὶ πονῆσαι. 

ἔσϑος ἢ καμήλων 
Τρίχες, νόμῳ κίων 
Ἢ καὶ δέρος, παλαιᾶς 
Γυμνώσεως κάλυμμα. 
Στιβὰς μὲν ἡ τυχοῦσα, 
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110. Πόαι, κλάδοι τε ϑάμνων, 
Ἄπλωμα πορφυροῦν γξ, 
Καὶ συμπόταις ἀταρβές. 
Τράπεζα δ᾽ αὐτόϑεν σοι 
Γλυχὺ πνέουσ᾽ ἀνείσϑω, 
Ἢ γῆ φίλη δίδωσιν 
Ἴάτεχνα δῶρα πᾶσιν. 
᾿ἘἘπεὶ δ᾽ ἐϑήκαμέν σε, 
Καὶ ϑρέψομεν πρϑύμως. 
Θέἔλεις φαγεῖν, ἔχ᾽ ἄρτον, 

1920. Ἔχ ἄλφιτ᾽, εἰ παρείη. 
“ἅλες δέ σοι τὸ πέμμα, 
Θυμὸς ϑ᾽ ὃν οὐ μετροῦ- 

μέν, 
ζπραγμάτευτον ὄψον. 
ἜἜνδεια δ᾽ ἄλλο μεῖζον. 

120. Θέλεις πιεῖν; βρύει σοι 
Ὕδωρ, κρατὴρ, ἀείρους᾽ 
Ποτὸν μέϑης ἄποιον, 
᾿ἠκλήματον γάνυσμα. ι 
Ζητεῖς δὲ καὶ τρυφᾷν τι; 

130. ΠΠηδ᾽ ὀξίνης φϑονείσϑω. 
᾿Αλλ οὐ τάδ᾽ ἀρκέσει σοι, 
Τετρημένῳ ποϑεῖς δὲ 
Πίϑῳ κακῶς ἐπαντλεῖν 
Τὰς ὑδονὰς ἀπλήστως; 

1835. 4λλον πόϑει ποριστήν. 
᾿Εμοὶ γὰρ οὐ σχολή σε 
Θάλπειν σύνοιχον ἐχϑρὸν, 
Ἵν ὡς ὕφις κρυμωϑεὶς, 
Θέ θμῇῃ δ᾽ ἔπειτα λυϑεὶς, 

140. ̓ Εγκόλπιός με τρώσῃς. 
Θέλεις δόμους ἀμέτρους 
Χρυσωρόφους, γραφῆς τε 
Καὶ ψηφίδος σοφισμοὺς, 
Κινουμένων σχεδόν τὲ» 

145. ΠΠλοαχός τὲ λάμψιν ἁβρᾶς 

118. 

νιά, ΘεοροΟν οροιὰ 1]. ὁ. Ρ. 182 5644. 
Ραν 8, 1825. ν. 1608 56ᾳᾳ. ὑγαροὶ οἀ. 4. ΕΚ. Βοϊϑϑοηδαάρ, 

᾿Αντίχροον, πολύχρουν; 
Θέλεις περιῤῥέουσαν 
᾿Εσϑῆτα τῶν ἀϑίκτων, 
Ἔν δακτύλοις τε πλοῦτον, 

180. Γελώμενόν τε χάλλος 
Τοῖς σωφρονεῖν μαϑοῦσιν, 
Ἐμοὶ δὲ καὶ μάλιστα, 
Ὧ, κάλλος Ὁ ἕν τὸ εἴσω; 
1οῖς μὲν χάτω δὴ ταῦτα 

15. ξέγο λέγω βροτοῖσιν, 
Οἱ ζῆτε τὸ πρὸς ὥραν, 
ἸΠηδὲν πλέον βλέποντες" 
Τοῖς δ᾽ εὐγενῶς βιοῦσιν, 
᾿Επαξίως τὲ μοίρας 

100. Τῆς ἐκ Θεοῦ δοθείσης 
Τῷ πηλίνῳ πάχει μου, 
Σκύπει πένητος ὄγκον, 
Θΐαν τροφὴν χορηγῶ. 
ΖΔἐελϑέ μοι. -φλογώδη 
“Ῥομφαίαν ὦ ϑεύφρον. 
Θείων γενοῦ γεωργὸς 
(υτῶν, λόγων ϑαλλόν- 

των, 
Ὧν μ' ἐστέρησεν ἐχϑρὸς, 
Δὲ ἡδονῆς συλήσας. 
ξύλῳ πάλιν πρόσελϑε 
Ζωῆς ἀεὶ μενούσης. 
Ἢ δ᾽ ἐστὶν, ὡς ἀνεῦρον, 
Γγνῶσις Θεοῦ μεγίστου, 
Φάους ἑνὸς τριλαμποῦς, 
Πρὸς ὃν τὰ πάντα τείνει. 
Οὕτω μὲν αὐτὸς αὐτῷ 
ΠΠᾶς τις “σοφὸς λαλήσει, 
Ὃς δ᾽ οὐ ϑέλει λαλῆσαι, 
ἸΠ]άτην βίον παρῆλϑεν. 

180. Εἴπερ μάτην παρῆλϑε, 
Μὴ σὺν κακῷ μεγίστῳ. 

16. 

170. 

170. 

-- Οουΐ, Ῥορίδρ ᾿Ἰνγϊοὶ 
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;. 

Ἐπί γ πἶτι5. 

ΧΥῚ. 

Κανὼν εἷς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκχον. 

Πῶς μου ϑρηνήσω τὸν βίον τὸν ῥυπαρὸν, 
Καὶ τὰ πλήϑη, δέσποινα τῶν ἀμέτρων μου κακῶν ; 
Τί δὲ ἐξαγγελῶ σοι, ἁγνή; ἀπορῶ καὶ δειλιῶ, 
᾿Αλλὰ βοήϑει μοι. 

ὅ.  Ππόϑεν ἀπάρξομαι λέγειν τὰ πονηρὰ 
«ς 

. ΜΚαὶ δεινά μου πταίσματα, ὃ ταλαίπωρος ἐγώ; 
’ 

οἵ μοι, τί γενήσωμιαι. λοιπὸν; 
᾿Αλλὰ, δέσποινα, κἀμὲ πρὸ τέλους οἴκτειρον. 

Πᾶσαν ὁδὸν παροδεύσας ἁμαρτιῶν, 
10. “ωτηρίας, ἄχραντε, τρίβον εὗρον οὐδαμῶς" 

᾿4λλὰ σοὶ προςτρέχω, ἀγαϑή, 
ΠΠὴ παρίδῃς ἐκ ψυχῆς μετανοοῦντά με, 

»"» ’ -- “-ὥἅ 

Τοῦ μὲν ϑανάτου τὴν ὥραν διηνεκῶς ἐννοῶ, 
-ῃ" ’ 

Πανάχραντε, χαὶ τὸ βῆμα τὸ φρικτόν, 
10. Συνηϑείᾳ ὅλος καὶ κακῶν δελεάζομαι δεινῶς" 

"ἀλλὰ βοήϑει μοι., 

» »-" « - - 

Τῶν ἀγαθῶν ὃ φϑορεύς με νῦν καϑορῶν 
Γυμνὸν, ἀπροστράτευτον καὶ μακρὰν! ἀπὸ Θεοῦ γεγονότα 
Θείων ἀρετῶν, καταπίνειν μὲ δρμᾷ, δέσποινα, πρό- 

φϑασον. 

“0. Ῥυχὴν ἐμόλυνα αἰσχρῶς, δέσποινα, Θεοτόκε, 
ἜΣ ἀμέτρων πταισμάτων; ὃ ταλαίπωρος ἐγὼ, 
Καὶ ποῦ λοιπὸν πορευϑῶ, 
““πογνώσει ὕλος συνεχόμενος; 

Τὸ χατ᾽ εἰκόνα σου. ἁγνὴ. κατεσπίλωσα, 
20. Οἱ βίοι. ὑψηλόφρονι γνώμῃ ὃ ταλαίπωρος ἐγὼ, 

Καὶ ποῦ λοιπὸν πορευϑῶ; 
“Ἵλλὰ σπεῦσον, παρϑένε, βοήϑει μοι. 

ἼΠοβδυν. Η γπιη. ΠΠ]|. 
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40. 

4ῦ. 

τ). 

ὃχ [ὦὶι 

θύ. 

Τὼ 

Οὐκ ἔστιν ὕλος ἐν βροτοῖς δ᾽ τὰ ἄϑεσμα πράξας 
Γεννηϑεὶς ἐν τῷ βίῳ, ὥσπερ ἐγὼ, ἀγαϑή. 
““σελγείας δεινῶν. ; 
Τὸ γὰρ ϑεῖον βάπτισμα ἐμόλυνα. 

Ἐϊὶς τέλος ἔφϑασα καχῶν,, παναγία παρϑένε" 
Σὺ βοήϑησον τάχει; 
Οὐρανὸς γὰρ καὶ ῆ γῆ καταβοῶσι πικρῶς, 
Τῶν ἀμέτρων πράξεων τὰ ἄτοπα. 

{2 βίος μου ἄσωτος, ἥ ψυχή μου ῥυπαρά. 
Καὶ ἡ ζωὴ πανάϑλιος, τὸ δὲ σῶμα μου ὅλον 
Ἔν τοῖς κακοῖς δεινῶς χατεσπίλωσα. 
Διὸ σπεῦσον, παρϑένε, καὶ βοήϑει μοι. 

Τὺ τέλος ἐφέστηκε καὶ οὐ φέρω, ἀγαϑή, 
Τὺ συνειδὸς ἐλέγχει. με, παριστᾷ γάρ μοι, 
Τράξεις τὰς πονηρὰς καὶ βίου τὸ ἄστατον" 
Καὶ τὸ βῆμα πτοοῦμαι τοῦ υἱοῦ σου, ἁγνή. 

Σαρχὸς μου «τὴν πῇ θωσιν ποταμὸς 
Ὃ τοῦ πυρὸς ὃ φοβερὸς καὶ ἄσβεστος “ἀναμένει, 
Πανάχραντε, ἀληϑῶς χαὶ σκώληξ ἀκοίμητος. 
᾿Πλλὰ ῥῦσαί μὲ τούτων ταῖς πρεσβείαις σου. : 

Συν τρόμῳ συνέχομαι καὶ πτοοῦμαι, ἀγαϑή, 
Τοῦ πονηροῦ τὰ ἔνεδρα. 
ἸΠρὺ τοῦ τέλους γὰρ τρίζει μοι ὃ φϑορεὺς ὀδόντας κα- 

ἶ τέχων με, 
ΡῚ ’ , Ν Ἁ 2 - 

Ὥς αἰχμάλωτον ὥντα καὶ γυμνὸν ἀρετῶν. 

“Ἑπταπλάσιον τὴν φλόγα μοι ἐξέκαυσε τὴν τῶν παϑῶν 
ὃ δόλιος, 

Ἱαῖς μοιχείαις δὲ τῆς καρδίας ὅλον ϑανατοῖ, 
“431. ἄρδευσον ῥείϑροις τῶν ἐμῶν δαχρύων, 
ΠΠῆτερ τοῦ Θεοῦ, καὶ μὴ ἀπώσῃ με, 

Συμπνιγόμενον τῷ βόϑρῳ τῶν πταισμάτων μου, 
Π]ή μὲ ἐάσῃς, δέσποινα, καὶ γὰρ βλέπων με ἀπογνῶν-- 

τὰ ὄντα, 
“γαϑή, γελᾷ ὃ παμπόνηρος ἐχϑρός. 
᾿Ἰλλὰ αὐτή σου κραταιᾷ χειρὶ ἀνάστησον. 

(οβερὸν μὲν τὸ κριτήριον ὰ ταλαίπωρε ψυχή μου καὶ 
ἀναίσϑητε, 

Καὶ ἡ κόλασις ἀτελεύτητός τε καὶ φρικτή. 
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"4λλ: ὕμως νῦν πρόςπεσον μητρὶ τῇ τοῦ χριτοῦ σου καὶ "41λλ ὕμως οὖς μητρὶ τῇ τι ρ 
ἑοῦ, 

’ Καὶ τί ἀπέγνως σαυτὴν; 

᾽Επί σε τὴν πᾶσαν, δέσποινα, ἐλπίδα μου ἀνέϑηκα 
ὃ ἄσωτος. 

ΤΠὴ ἀποστρέψῃς ἀπὶ ἐμοῦ τὸ πρόσωπόν σου νῦν, 
ἸΠὴ σπλάγχνα, φιλάνϑρωπε, τὰ σὰ χλείσῃς μοι, μῆτερ 

τοῦ Θεοῦ" 
᾿Αλλὰ βοήϑει μοι. 

᾿Εσχοτίσϑην ὃ ταλαΐπωρος, πανάχραντε τὰ πλήϑει 
τῶν ἀμέτρων καχῶν, 

Καὶ ἠλλοίωμαι τῆς ψυχῆς τὸ ὄμμα καὶ τὸν νοῦν" 
“16 μὲ φωτός σου ταῖς αὐγαῖς πρὸς ἀπαϑείας γλυκασμὸν 

ϑᾶττον εἰςάγαγε. 

Τῆς Τριάδος τὸν ἕνα. Θεὸν ἢ τέξασα, 
" ) , , , 

Καὶ ἀγχαλ αις βαστάσασα, μητροπάρϑενε, 
Σβέσον τῶν παϑῶν τὸν πυρίφλογον κάμινον, 
Καὶ δαχρύων ῥείϑροις ἀπόπλυνον ψυχήν μου. 

Παρουσίαν ϑανάτου φρίττω, πανάχραντε, 
Καὶ τὴν χρίσιν ἐχείνην ὕλως οὐ δέδοικα, 
Πράττειν τὰ κακὰ οὐδὲ ὕλως ἀφίσταμαι. 
Οἰχτειρον χαὶ σῶσον πρεσβείαις σου πρὸ τέλους. 

Στεναγμοὺς ἀσιγήτους, δέσποινα, ,δώρησαι, 
Καὶ δακρύων πηγήν μοι, ἵνα δέελύνῳ μου πταίσματα 

πολλά, 
Καὶ ἀνίατα τραύματα " ὕπως ἐπιτύχω ζωῆς τῆς αἰωνίου. 

Τῶν καχῶν μου τὰ πλήϑη σοι ἐξηγόρευσα, 
Ὃς οὐδεὶς γὰρ ἐν χόσμῳ ἄλλος παρώργισα, 
“)έσποινα, Θεὸν τὸν υἱόν σου καὶ κύριον, 
Τούτῳ μὲ ἐν τάχει κατάλλαξον εὐχαῖς σου. 

᾿Ιδοὺ προςέρχομαι σοὶ, πανάχραντε, 
(όβῳ πολλῷ χαὶ πόϑῳ τὴν ἰσχὺν ἐπιστάμενος 
Τῆς πολλῆς πρεσβείας ὁ ἀρβιχὸς σου. 
ΤΠ έγιστα γὺρ ἰσχύει, ὠ πα γτευλόγητε, 
Ζέησις μητρὸς πρὸς τὸν υἱὸν, σπλάγχνοις γὰρ κάμπτεται. 

“Χοροὺς παράλαβε ἀρχαγγέλων τε καὶ τὴν πληϑὺν 
Τῶν ἄνω στρατευμάτων χαὶ πρόδρομον, 
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᾿Αποστόλων δήμους καὶ προφήτας τε, μάρτυρας καὶ 
ὁσίους ̓  ἱερομάρτυρας, 

Καὶ πρεσβείαν ποίησον ἁγνὴ ὑπὲρ ἐμοῦ πρὸς Θεόν. 

9ῦ. Καὶ νῦν καὶ τότε τὴν σὴν βοήϑειαν εὕρω, ἁγνή, 
Ἔν ἡ ὅταν ἐχλείπῃ τὸ πνεῦμα μου, 
Τῶν δαιμόνων ϑᾶττον λυτρουμένη με, 
“Ρῦσαι τῆς τυραννίδος τούτων, πανάχραντε, 
Καὶ μή μὲ ἐάσῃς, ἀγαϑὴ, παραδοθῆναι αὐτοῖς. 

100ϑ. ΑΚριτὴν οἰχτίρμονα καὶ φιλάνϑρωπον τὸν σὸν υἱὸν 
ἐκδέχομαι, 

«4γνὴ, μὴ ὑπερίδῃς με ἀλλ αὐτόν μοι ποίησον εὐίλατον, 
Στῆσαι ἐκ δεξιῶν με, τότε, πανύμνητε, τοῦ ἀχράντου 

βήματος αὐτοῦ. 
Εἰς σὲ γὰρ ἤλπισα. ; 

᾿ἡρχαὶ, ἀρχάγγελοι, κυριότητες, καὶ σεραφὶμ, 
10. “υνάμεις, ἐξουσίαι καὶ ἄγγελοι ἷ ϑρόνοι » πολυύμματα 

σὺν τοῖς χερουβὶμ, 
Νῦν τὸν δεδοξασμένον τόκον σου σέβοντες, 
Σὲ, παρϑενομῆτορ, εὐλαβῶς ἀεὶ δοξάζομεν. 

ὐοδγ ΕἸΟΒΟ]. Ρ. 686 56ᾳᾳ. 
͵ 

ΕΒ, 

ΟΡ ΟΝ Ἶτσ. 

ΧΥΙΙ. 
Εἰς τὸν εὐαγγελισμὸν τῆς ϑεοτόκχου. 

πὸ πνεύματος Θεοῖο Θεόπαις, τεὴν λοχείην 
᾽πὶ ἀποστόλους μολοῦντος Θεόϑεν βροτοῖς φανεῖσαν. 
Πυρίνην ἐμοὶ παράσχοις, ᾿ 
ἸΠαρίη, λιτῇσι γλῶσσαν. Γ μὐῶνν. Θεὸς τὰ οντὰ 

᾿ ΐ “Σοφίῃ τέτευχε πάντα, 
ὥ. Βροτέῃ λέγειν γὰρ ὄντως ᾿“4γαϑῶν ὕπως τε ϑείων . 

Σφαλερὸν πέφυκε γλώττῃ, Ἔςαεὶ κτίσις μετάσχοι. 

- 
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“7ιὸ δὴ χερῶν κρατίστων 
“πὸ γῆς κόνιν κομίσσας, 

1, ἸΠερόπων ἔτευξε φύτλην 
ΠΠ]εγάλα βροτοῖς ὀπάζων. 

ΠΠαρϑενικῆς ἸΠαρίης ξ΄. 
ϑνεα κόσμου 

Σεμνὰ κυηφορίην μέλψατε 
πάντα. 

ἸΠερόπων ὅλη γενέϑλη 
20. Ζαρίης χκλυτῇ κυήσει 

“ερὸν μέλος λιγαίνοις. 

᾿Επὶ γῆς δ᾽ ἄνακτα ϑῆχεν 
Τὸν “Ἵδὰμ βροτῶν τοχῆα, 
Ἵνα τῶν ὅλων ἀνάσσῃ 

20. Χϑονίων χτίσαντος ἔργων. 

Ζαϑέως δ᾽ “δὰμ βιοῦντι 
Στυγερὸς φϑόνησε δαίιων, 

ιὁ μιν δράχων χατέχτα 
᾿Ἵπάτης ξίφος δονήσας. 

90. Ζόφον ἐς φρένας δὲ πᾶσα 
ΠΠερόπων τρέφουσα φύτλη, 
Πάλιν ἐς χϑόνα προχύπτει 
Θανάτου φϑορᾷ πεσοῦσα. 

Θεὸς εἰςορῶν δὲ ταῦτα, 
30. Ἔλεον βρύων σὺν οἴκτῳ, 

Γόνον ὡς βροτὸν προπέμ-- 
πει, 

ἽὝνα τοὺς βροτοὺς σαώσῃ. 

Περόπων ὁλλ ὑμένων δαί- 
μόνος ἔργοις, 

Ὃ πατὴρ υἷα "λόγον δῶχεν 
ἀρήγειν. 

40. Σατανᾶ βροτοὺς καχοῦντος, 
Ὃ ϑεὸς γόνον παρέσχεν 
᾿Αδικουμένοις ἀρήγειν. 

“Ἱερὸν δ᾽ 
Γαβριὴλ ἐς ἄστυ ϑεῖον, 

45.Ὃ γε Ν αζαρὲϑ' καλοῦσιν, 
Παρίην πρὸς ἁγνὸν ἄνϑος. 

ἔπεμψε λάτρην 

Κλυτὸς ἄγγελος Θεοῖο 
1 τε παρϑένον προςεῖπε" 
Π͵αρίη πάναγνε χαῖρε, 

50. ᾿ετὰ σοῦ ϑεὺς γενέσϑω. 

“Τόγον ἀγγέλου δὲ κούρη 
Καϑαραῖς φρεσὶν λαβοῦσα, 
᾿Ελογίζετο κρατίστη 
Ποταπὸς λύγος ϑεύπτου. 

ὅσ. Παρίην πάλιν δὲ λάτρης 
Γλυχεροῖς λὸ ιόγοις προςεῖπεν" 
ἸΠαρίη, φόβον διώξοις, 
Χάριν ἐν Θεῷ γὰρ εὗρες. 

Ὃ Θεὸς ἣν προτυπῶν, 
παρϑένε, σάρκα, 

60. Βάτον οὐ καιομένην δεῖξε 
προφήτῃ. 

Προτυπῶν Θεός γε σάρχα, 
ΠΠ]αρίη, τεὴν, ἐδείκνυ 
Βάτον ἄφλογον προφήτῃ. 

Νύον ἔνϑεον λαχοῦσα 
θῦ. Γόνον ἐνθέως λοχεύσεις, 

Γόνον ὃν χαλεῖς ᾿Ιησοῦν, 
« Ἁ Ἁ ,ὔ 

τι τὸν λεὼν σαώσει. 

μ“- ει »ΣΖἿ. »- 

Ξένον ἐν βροτοῖσι κοῦ- 
ρον 

Τότε παρϑένος προςεῖπε" 
΄ , - 

70. Πόϑεν ἔσται μοί γε τοῦτο 
Ὕ - ΒΩ “ 

Γαμικῶν ἄνευϑε λέχτρων; 

Ὃ δὲ παρϑένῳ προςεῖπε" 
σ - - “ἤγιον πνεῦμα Θεοῖο 
“μα τε σϑένει μεγίστῳ 

70. Ἐπί σε, κλυτὴ, κατέλϑοι. 

"Πόρον ἐχ Θεοῦ λαβοῦσα 
Γόνον ἀσπόρως γε τέξῃ, 
Ζιό μιν Θὲοῖο πϑαδὰ 
Καλέσει βροτῶν γενέϑλη. 

80. Τὸ Χερουβὶμ, ἡϊαρίη πάγ- 
χλυτε, μούνη 
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ἸΠερόπων ἐκ χϑονίων δέ- Νέον ε ἔγκυον ποιῆσαι 
ἔἕχο κῦδος. Ὃ σοφὸς δοχῶν ᾿Ιωσὴφ 

φ᾽ ὕλης βροτῶν γενέ- 10ὅ. Κρυφίως ϑέλεν διώκειν. 
ϑλης, 

ἹΠαρίη κλέος Χερουβὶμ 5 Φίλος ἐ ἔσκε γὰρ δικαίου, 

“Οσίως ἔδεκτο μούνη. Οϑεν οὐ κόρην ἐλέγχει, 
Θανάτου ϑέλων βιαίου 

8ῦ. “Ροϑέως δὲ σὸν φανέντα ἸΠαρίῃ φυγὴν ὀπάσσαι, 
Ὃ Θεὸς ϑρόνον παράσχοι : . ε 
Τὸν ᾿Ιεσσίδου τοχῆος 110. «Κϑαμαλὰ φρέσιν νοουντε 

᾿Ιακὼβ δόμον ἀνάσσειν. Γλυκερὸς προςῆλϑεν -- 
πγος, 

Σαύφρων δ᾽ ἔπειτα κούρη Τότε καὶ λάτρης Θεοῖο 
90. Πάλιν ἀγγέλῳ προςεῖπεν" Κατ ὄναρ λέγεν δικαίῳ" 

Ἔπ' ἐμοὶ Θεοῖο δούλῃ ΤΩΣ Υ : 
Κατὰ σὸν λόγον γενέσϑω. Ῥόγον Ἢ φρενῶν διώ- 

ας; 
Τύτε παρϑένον γε, λά- 11. ἹΙαρίην ἄγεις γυναῖκα, 

τρῆης ᾿“πὸ πνεύματος γὰρ αὕτη 
Πύλον ἐς, λιπὼν, ἀνέπτη, ««γίου βρέφος λοχεύσει. 

9ὅ. Τότε γαστέρος φαάνϑη ; τὰ 
ἸΠαρίης ἄριστος ὄγκος. ἱβόγον εὐθέως δὲ θίψας 

“]ήαρίην δόμοις χομείζει, 
Ὃν πόλος εὐρυπέλωρ οὐ 120. Ἵνα παρϑένον φυλάξῃ 

χάδεν ἔνδον, ἄγαμον καλῶν ἄχοιτιν. 
Σὴ χάδεν εὐρυνόη νηδὺς ν δ : 

ἀρίστη. Γαστέρι ϑειοδόχῳ κο-- 

Πόλος οὗ χάδεν Θεοῖο, «μον, ἄείρεις 
100. Παρίη, λόγον" τεή δὲ Κοσμοτόκου συφέης. φορ- 

Σαόφρων ἔδεκτο μήτρη- 8ΠῸ θυ σαι 
“1αγόσιν τοχῆα κόσμου 

“Ὑφάλοις κόρην δὲ λέκ-- 125. Π]αρίη φέρουσα, χόσμον 
τροις «“1αγόσι κλυταῖς κομίζεις. 

ΦΟΡΉΓΟΠΙΙ σΔΥμΐπα δΔηδογοοηίϊοα. 4ὰᾶ6 856 οὐϊξαχιιμι 6556 
ΟἸἑπὶ ΡΓοπιβογαύ [,60 ΑἸ] ει. ρσϊπλαπι 6 οοάϊοϊθι5 ΒΥ ογπἰδπδὰο 
ὈΙΡΙΙοΥΠ οοαθ ὁγαϊῦ Ροέγιιβ Μαίγαηρα πὶ Πἰῦτο. 4αΐ ᾿πβουι σαν δ ρὶ- 
οἰ ορίαπι Βοπιάπαπι οπιαο 1840. Το. ΕΝ. Ρ. 49 βεᾳᾳβ. ὕοπί. 
Ρτγαοῖ. Μαίγαηρδο ρ. ΧΧ 5644. δοά ἴδοοσθ ποῦ ροβϑπι. ααΐῃ 
486 ἰάοπι νἱὶγ ἀἄθ μἷὶβ. σαγιπνίηΐθιι5 ἱπάϊοαν!ς ρῥτδοῖ. ἡ. ΧΧΊΥΥ 564. 
δάβογιθαμι. «οἷαδπιαιιθ6 πού πὶ ΟΠ 68. πᾶθο οατιΐηδ οἰ ρδηξὶ5- 
β'χηα μ ἰϑβίπια οἵ πν6} Π1{ἰβδί πα ἃ θη ΑἸ] 556 ἰδμνάϊι οχὶ- 
δεϊπιαία. ἤονογα ἃ ἰδηςὶ 1 τογαῦὶ ἰπάϊοῖο ρυάθηβ ἰθοῖου ΠΟῚ 
ἴδοι! τοοθάρε: (αἷπ ἴμμο δὶ τὸπὶ θη ρογροπίοτλο νου, 



Ὁ Ὁ] 

ΝΟΡΒγοπὶΣ οαγαΐηα δι ρ  ββίμναβ δἔϊαμν ΠΠΘΓΘΥῚ [Δτιἀθ5. Ταξοθίζιιν. 
διᾳαϊάθαιν οαπὶ ἐθιροτιην νἱ τὸς {{ξογασίαθ 6 οἰαββίοα ἀϊρηϊξαξο 
βϑηβίπι δχοϊθθαπέ, οαπὶ βοηέοπίϊασιιι σταν αὶ βου πο ηἶβααο ρὰ- 
τἰίαξὶ νδοῖα νου οβιζαβ δι σοθάουαξ, πποϊοάπηι ποβύτγιιπι οί ἐδης15- 
416 πιδ}}8 ἰδοξαίιμν.. ΘΟΠΟΪΠΠΟΒ ΥὙΟΓΒΙΒ ΘΟ Θρ 5856. δ ροοίϊοα 
γοπυβέαξο ἜΧΟΤΉΔ 556. Π00 ΟΠιπὶπο οϑὲ δἀπιϊγαίίοπο ἀΐρπιμι. Ργδθ- 
ἔογεα ΦΟΡὨΓΟΠΙΙ5. δὰ πὐϊξαν ἔχοι ΠΠταξς ἴῃ τοῦτ δἕίαμι {ΠΟΙ θιι5 
χρυ πιθη 5. ἄππι ἤΠάδὶ τπγβίογια αἴθ σα 0] 166 το σ᾽ οΠἷ5 4ο- 
σιηδία δχροηϊξ, 4ΌπΟΤαπι ΠΟ γα] ραγὶ οδῦ Πθιέι5. ΘΟΘὨΙ0Π6. 
(Ρμοεϊι5 οοἄ. 231: τῶν ἱερῶν οὗ τὴν τυχοῦσαν μάϑησιν ἀπο- 
δείχυνται.) αὐ ᾿ΠΒῈ ΡΥ Θχορίαγε ποβοίαβ; οἵ δ {ποὲ οάδλγιπι ἰη]- 
εἶα ἑαπίαμ ἱπιαρίπι ψοπιιβίδέθηι ρτὰθ 56 ἔσγιπί. τ΄ ὀχίηντπι 

απο δαγοθαθ σταθοϊξας 5 ἁποέοτοπι ΠΡ 556. νι ἀθαπέμτγ. "ς 
. 7 Θ6ἐ8. Ουαἀ. Θεόπαις τε τὴν λοχείην" Θεόϑεν βροτοῖς φανεῖσα. 

γν. 45. Οοάά. Βαθομε Ἰθοομθηι ὃ Πενεσαρέϑ: Υθοῖθ οιθη αν "Ὁ. 
Μαίγδηρὰ ὅ γε Ναζαρέϑ. --- ν- 97. θαι ἔεγθ νθυρὰ ἉΠΒΙ ον ας 
ἈΑπαίο!π: Ὃν γὰρ οὐρανὸς οὐχ ἐχώρησεν, ἢ νηδύς σου χκεχώρη- 
χεν εὐλογημένη. Οὐ, ὙΜΘμτθιιπὶ σύάθο Ρ. 117. -αν 102. ὕφαλος 
εβί ὁ ὑποχάτω τῆς θαλάσσης. χρύφιος» λαϑριῶος.. πο ν. 122. Οὐάα. 
γαστρί. 

ΧΥΉΤΗ. 
ἐ 4 - “Ὗ ἣ “ ΄ 

Εἰς τὴν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ γέννησιν. 

.ν ἦγε μοι Θεοῖο πνεῦμα, 15. Ἱεροῦ τὰ πάντα “41αβὶδ, 
“Ίαρίη, πάλιν λιτῇσιν Ὃς ἄναξ πέλεν προφήτης. 
Ἵνα χαὶ τόχον πρεπόντως ’, 2 ὔ ΄ 

Τεὸν ἔνϑεον Δ αν Παρίης εὐτοχίη πάντα 
σαώσει, 

. ; ’ - ,ὕ ΄ 

ὅ. Βασιλεὺς χέλευσε Καῖσαρ Π]ερύπων σωζομένων λυ- ἧκ 
᾿Επὶ γῆς βροτούς γε πάντας τρον ἀείδω. 

Πόλιν εἰς τάχος δραμόντας 
᾿Πατρικὴν ἀπογραφῆναι. Π]αρίης καλὴ "λοχείη 

20. Προφανῶς τὰ πάντα σώζει, 
Γαμετὴν ἄϑικτον ἔνϑεν ἹΠερόπων τὰ λύτρα μέλπω. 

10. Π]αρίην τεκοῦσαν οὔπω ᾿Ἐρέω τόχον Θεοῖο 
Ὁ: χλυτὸς λαβὼν ᾿Ιωσὴφ Ἐν) Βηϑλεὲμ φανέντα, 
Ἐπὶ Βηϑλεὲμι πορεύϑη. ᾿Ερέω νόμους τεκούσης 

25. Θύσεως νόμους λαϑούοης. 
“]«πέδου γὰρ ἦσαν ἄμφω ιν τον Ι9 

ἀφ ἑνὺς, σπορᾶς, πολί- Ζαυϑεως χρόνων πρὸ τιάν-- 
χνης, τῶν 
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.“όγος ἐχ Θεοῦ λοχεύϑη, Θ0. Στυγερῆς ἀμπλακίης κό- 
“χρόνῳ γάρ ἐστι ἀοῦρος σμος ἐρύσϑη. 
Πατρὶ συμφυεὶς δμῆλιξ. ᾿Επὶ γῆς Θεοῦ φανέντος 

οὗ ΠῚ ΤΉΤΩΣ ᾿4φ᾽ ἅμα τάδος χαχίστ 
90. Ζαϑέως δὲ νῦν ἐτέχϑη πὶ ψπσεο πέφευγεν ἥν 

Πάλιν ἐκ κύρης πανάγνου, 
[) Ζθόνους ὅλους λοχεύων Νομίμως ὅϑεν τεχοῦσαν 
Πάλιν ἐν χρόνοις λοχεύϑη. θῦ. ̓ Θεομήτορα προςείπω, 

τι γῦν Θεὸν λοχεύει 
Θεϊκῶς πάλιν προῆλϑεν ἸΠερόπων φύσει μιγέντα. 

30. “παϑῶς Θεοῦ τεκόντας, 
Βροτέως δὲ γῦν φαάνϑη Ξώνον, ὦ φίλοι, τὸ ϑαῦμα 
Βροτέης κόρης τεκούσης. Ὅτι παρϑένος λοχεύει, 

70. Ὅτι παρϑένος τε μίμνει 
ι ξι0 δ ᾿ Ἂ Π]αρίης τόκ ου ἄρτι πρχετοῦ λαβοῦσα πεῖραν. 

τεχούσης, 
ΠΠερόπων εὐφροσύνην ἄρτι Ὅϑεν ὃ κλυτὸς προφήτης 

λιγαίνω. «Νεφέλην κάλεσσε κούφην, 
40. ΠΠαρίης Θεὸν τεκούσης Ὅτ ἄνευ σπορᾶς βροτείας 

Τοκχετοῦ ξένου φανέντος, 70. Νοερὸν λόχευσεν ὄμβρον. 
ἹΠερόπων χαρὰν λιγαίνω. Προορῶν πάλιν προφή- 

ἽἹερῇ φύσει Θεοῖο της Ἂ 
ἸΠερόπων φύσιν βροτείαν ΠΠαρίην ἄνυμφον εἶπεν, 

40. "αδρ να μδν ἢ ἑνώσας Τόμον ἄγραφόν τε χαινὸν 
Τὰ δύω πέλων προῆλϑεν. Γραφὲν οὐ χερὶ βροτείᾳ. 

Κρατερὸς πέφευγε φύρ- 80. 4]ογμάτων εὐσεβίης ὦ ἄρτι 
σιν, φανέντων 

“Ἵδιαιρέτως δ᾽ ἔμιμνε, ᾿Δπάτης ἀνδροφόνου κάτ- 
Ὅϑεν ἐν δύω φαάνϑη ϑανε δαίμων. 

ὅ0. Φύσεσι διπλοῦς ἃ ὑπάρχων. “4)ογμάτων Θεοῦ φανέντων 
“Ἵπάτης ἄναξ ὃ δαίμων 

“16όγος ὧν Θεός τε πάν- Θάνεν ὃ βροτοὺς φονεύσας. 
των 

, 2 -“ , «Βροτὸς εὐδοχεῖ γενέσϑαι, 8ῦ. “ΡῬυπαρῆς ἄνευϑε “κούρη 
ἵνα τοὺς βροτοὺς πεσόντας Γόνον ἡδονῆς τεκοῦσα, 

’ὔ - ΄ 

Γενέτῃ Θεῷ συνάψῃ. ὍΝ ύγων τέϑεικε ἐάν 
ὰ , " 7Τογικῶν τρέφοντα φύτλην. 

ὅσ, έσος αὐτὸς ῆλϑε Χρι- 7 μ ιν ὑδῷ, 
στὺς “Σοφίης γὰρ ἐκπεσοῦσαν 

Γενέτου βροτῶν τε φύτλης, 90. Γενεὴν βροτῶν, Θεοῖο 
Ὅτι καὶ φύσιν βροτείαν Σοφίη πάλιν σαώζει, 
Π͵εϑέπων Θεὸς νοεῖται. “Τογικοὺς βροτοὺς τιϑεῖσα.. 

᾿Επὶ γῆς κοσμογόνου πᾶ- 710τε τὸν πόλον λιπόντες 
σι φανέντος, Στρατὸς ἀγγέλων κατῆλϑεν 



φὅ 

95. Ἐπί τε ,χϑονὺς Ζορείην 110. Χάριν ἐξερῶ βροτοῖσιν, 
“εροῖς ἔτευχον ὕμνοις. “Αφόβως κλύειν κελεύω, 

Ὲ γος 4 ὅτι Χριστὸς ὕμμιν ἄρτι 
ὕπαρ ηὐλόγουν᾽ φαάν- ᾿Ενὶ Βηϑλεὲμ λοχεύϑη. 

ϑη, ἱβεχάσιν θέοντες ὄμβρου 
115. “πὸ συντόνου πορείης, 

᾿Οϑόναις φάτνῃ σκεπασϑὲν 
Βλέπετε βρέφος τὸ ϑεῖον, 

Κλέος ἐν πόλῳ χρατοῦντι, 
Ἐπὶ γῆς ὅλον γαλήνη 

100. Γενεῆς βροτῶν ϑελήσει. 

.“4γγελικῆς στρατιῆς ὕ- ἱβεδνὰ δ᾽ ὡς ὕρη νομῆες 
μινον ἀείδω, 3 «Τίπον, εὐθέως δραμόντες 

Ζεσποτιχῶν τοκετῶν ϑαῦ- 120. Τὺ βρέφος κατ ἄντρον 
((α γεέραιρω. εὗρον 

Τοχετῶν Θεοῦ τὸ ϑυῦμα ἹΠαρίῃ συνὸν τεκούσῃ. 
ΠΠεγάλως ἀεὶ γεραίρων, ἋΣ ΠλΡ, ἐς, 

105. Πέλος ἀγγέλων λιγαίνω. Οσίοις μηλονόμοις σὺν .- 
δρομα βαίνειν 

(Φυλακὴν δ᾽ ἐχεῖ νο- ᾿Επὶ τὴν ϑειοδόχον σπεύ- 
μιεῦσιν σατε φάτνην. 

᾿Ἐπὶ ποιμνίοις ποιοῦσιν “Ἱεροῖς ὃ ὁμοῦ νομεῦσιν 
Νυχίῳ χρόνῳ πάραστας 125. Σπέος ἐς Θεοῦ δοχεῖον 
“ζεν ἄγγελος Θεοῖο" “ἅγιον τρέχοιτε πάντες. 

Οοηΐ, ϑρίο]οσ. Ποπιάπιπι 1. 6. Ρ. 538 54ᾳ4ᾳ. Ἐχίδε δορῇγομιϊ 56Γ- 
ΠΟ οἰυ 546 Πὶ οἄγβαπιεπεὶ ἵπ ΒΙ10]. Ῥαΐίγ, Τοηι. ΧΙ. 64. υράση. --- 
Υ: 16. σοδὰ. ὅ. -- ν. 28. σοἀά, ναγίαπι ᾿δοείοπομι ὀχμίθϑη: Ζαϑεὼν 

ὄνους. -- ν. 32. σοι ά, ναγίαπι Ἰδοίϊο δὴ Παθοπέ: χρόνος. -- 
ν. ὅ9. (οἠά. εὐφροσύνης. - ν. 99, Ουἀά. ρογρόγδηι ἐπεί, --- νυ. 100. 
Οοά. Βαιν. γενεή. 

ΧΙΧ. 

Εἰς τὴν τῶν μάγων προςχύγησιν. 

᾿ἡγαϑῶν πάγων δικαίων Γύνος ἔσχεν ᾿Αντιπάτρου 
Ζρόμον εὐσεβῆ λιγαίνως, 10..Ὁ τότε χρατῶν “Εβραίων, 
Ὅτι μου λύρην , ὸ Ὃς ἀπ’ ᾿Ἰσκάλου προελϑὼν 
πὸ Περσίδος μολοῦντες. Παρὰ τοὺς νόμους ἀνάσσει. 

ὅ. Βρέφος εἰ μόνον λοχεύϑη “Ἱρομέες τότε προῆλϑον 
Παρίης ἄναξ ἁπάντων Ὅϑεν ἥλιος προλάμπει, 
᾿Ενὶ Βηϑλεὲμι μεγίστῃ 15.Ἱερουσαλὴμ δ᾽ ἐςῆλϑον 
Πόλεὶ σπορᾶς ούδα. «1ογάδες μάγων χρατίστων. 
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«Χριστὸν ἐς ἀρτιγενῆ δῶ-Οὀ "άϑεν ἀ ἀτρεχῶς πρὸς αὐτῶν 
,θα λαβόντες, ὅ0, Χρόνον ἀστέρος φανέντος. 

᾿στέρι σύν τε μάγοις κό- 
σμος ἑπέσϑω. 

᾿Επὶ Χριστὸν ἄρτι πάντες 
20. “ἅμα τοῖς Π]άγοις δραμοῦ-- 

μεν 

Νέον ἀστέρα σκοποῦντες. 55, Πϊετὰ τὴν ϑέαν δὲ πάντως 
Φανερώσατε προϑύμως, 
Ἵνα καὐτὸς εὐθὺς ἐλϑὼν 
Κεφαλὴν ἄνακτι χλίνω. 

«“1ἐγε δὲ σφίσι δολόφρων 
᾿ἘΕπὶ Βηϑλεὲμ προπέμπων" 
Ταχέως, φίλοι , σχοπεῖτε 
Περὶ τοῦ βρέφους ἰόντες. 

Ἔλεγον δὲ πρὸς πολίτας" 
᾿ρα ποῦ πέλει, πολῖται, 
Βασιλεὺς ὃ νῦν λοχευϑεὶς 

20. Ἱερῆς ᾿Ιούδα φύτλης; Βασιλεῦ, ἀφραδίῃ πάντα 

Ζαϑέῃ γὰρ ἐν τιϑήνῃ παρῆλϑες, 
“Εὺν ἀστέρα σκοποῦντες, 00. Τίς ἐὼν χριστοφόνος δεινὸς 

ἀκοῦσαι; . “4τε δμῶες ἁγνὸν αὐτῷ 
Σέβας ἤλθομεν προςοίσειν. Βασιλεῦ, ἄφ 6 φαάνϑης 

Ὅτι Χριστὸν αὐτὸς οἴξε 
30. Ζάκχοτον ὁ᾽ ἄνακτα χώρης ᾿νελεῖν ἄκοντα τέχνῃ. 

Τὰ ΠΠ16γ ων μαϑόντα πάντα 
Ναέταις δμοῦ κακίστοις 
Κλόνος ἄγριος κατέσχεν. 

Νύμον ἐ ἑς φρένα λαβόντες 
θῦ. “νόμων ἄνακτος ὕϑλων, 

“Ἱερουσαλὴμ λιπόντες 
Θεϊκῶν γραφῶν δὲ μύ- ᾿ἘἙνὶ Βηϑλεὲμ προςῆλϑον. 

στας 
90. “Ἱερεῦσι συγκαλέσσας 

᾿Ερέεινεν ἔνϑα Χριστὸς 
““ποτίχτεται βροτείως. 

Ξένον ἀστέρος δὲ φέγγος, 
Ὅπερ ἐν πάτρῃ κατεῖδον, 

70. “Προφανῶς σφέας προῆγεν 
Ἄχρι τῶν βρέφους μελά- 

(Φῦλα ΠΠάγων χρατερῶν ϑρων. 
ὄλβια φήσω 

Πίστιν ἐθνῶν προόλων οὕ-- 
γεχα ἀὐοψαν. 

40.Ἱεροὺς Πάγους καλέσσω, 
Ὅτι πίστιν εὗρον οὗτοι 

Ὅϑεν ἐν χαρᾷ μεγίστῃ 
᾿Ετέλουν ἰδόντες αἴγλην, 
Π]εγάρων δ᾽ ἔσω μολοῦντες 

70.“μα μητρὶ Χριστὸν εἶδον. 

“]ερὴν ἐϑνῶν πρὸ πάντων. Πρὸ ποδῶν Θεοῦ πεσόντες 
Τάδε οἱ τὰ δῶρα δῶκαν 

Ἵερεῖς δὲ ϑᾶττον εἶπον" ν᾽ θεις » «Ἵίβανον καλόν τὲ χρυσὸν, 
᾿Ενὶ Βηϑλεὲμι πολίχνῃ 

4. Π]ερίδος κλυτῆς Ἰούδα, 
Τύδεγὰρ γράφει προφήτης. 80. “Ξαμαρείης προνομὴν, ἔρ-. 

γα “Ζ΄αμασκοῦ, 
Κρυφίως δ᾽ ἄναξ ἀλήτης Τ ἐνέτας πρὶν καλέσῃ, Χρι- 

Τύτε τοὶς Πάγους καλέσ- στὸς ἀφεῖλεν. 
σας, Ἔτι μικρὸς ὧν ὃ Χριστὺς 

Τρίτον ἦν ἄρωμα πάτρης. 
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“Πύναμιν λάβε Ζαμασκοῦ 10. Χόλον ἔχφυγεν τυράννου. 
Σαμαρειτικῷῶ σὺν ὕλβῳ. Φαραὼ κάκιστος ἄλλος 

Βασιλεὺς ἐχεῖνος ὥφϑη 
Κοτέων Πάγοισι ϑείοις 
᾿Επὶ πατρίδα τραπεῖσιν. 

8ὅ. Ρύον ὡς ὁ᾽ ἄνακτα φεύ-- 
γειν 

Κατ ὄναρ Π]άγοι μαϑέν-- 
: τὲς, ἅ; 110. “Ααλεπῷ δὲ πάντα πέμι- 

(Πάχος ἐς πάτρην ἐχώρουν ψψας 

Ετέρην τρίβον πατοῦντες. Βρέφεα ξίφει κατέκτα 

Στρατιῆς πρόμος Θεοῖο παρ Βηϑλεὲμ λοχεύϑη 
90. Καϑ' ὕπνους ἔφη ̓ Ιωσὴφ᾽ φ' ὕτου πέφηνεν ἄστρον. 

Συνελὼν πάϊν ἘΡΡΌΡΗ ἱβόφος ἀτρεχῶν προ- 
᾿Επὶ γῆν πρόφευγε Νείλου. φήτου 

Τὺ τάχος γὰρ ᾿Ἵντιπά- 110. “Τογίων τότε κραάνϑη, 
τρου Ὃν ὃ Χελκίου ϑεόπτης 

Γόνος αὐτὸν ἐχδιώξει, Πάϊς ἐν βίβλοισι γράψεν. 
95. Ὄφρα μὶν τάλας ὀλέσσῃ τ ΕΣ Ὁ, ἢ τ 

Φϑονερῷ ξίφει κρατήσας. ἀκαθτῳ Ῥαμᾷ προῆλ- 
ν 

“Ὑποτίτϑιον δὲ ϑᾶττον Γοερῶς “Ραχὴλ γοώσης 
Βρέφος ἐ ἐξ ὕπνων ὀρούσας, 120. “Τάχνα, δακρύων δὲ τέρμα 
Φορέων ὁμοῦ τεχούσῃ Ὅτι μὴ πέλον στυγούσης. 

100. Επὶ Νεῖλον ἦλ ϑε φεύγων. 
᾿ ᾿ 

Βρεφέων μαρτυρίην τίε- 
Θάμβος ἐμὴν χραδίην τὲ πᾶντες, 

ἀμφιπολεύει, Ἵνα Χριστόν γε; φίλοι, 
Ὅττι Θεὸς χϑονίων μῆνιν ἵλαον εἰδω. 

ἀλύσκει. Βρεφέων ποϑοῦμεν ἄ-- 
Κραδίην ἐμὴν ἐλ ἰσσει ϑλους 
ΤΠ] έγα ϑάμβος, ὅττι ἔρις 125.“ “γίους, ὕπως χεν ἄμμιν 

στὸς Θεὸν ἵλεων ποιῶσιν. 

σοι. ϑρ1ο0}}. ἤοπι. 1. ο. Ρ. 58 5644. --- ν. 41. σοἀά. παρθοπε 16-- 
οἴΐοποπι Ὅπη. -- ν. 79. Θυάα. ἀρώματα 564 πιρύμπιηι μοϑέι]αξ 
ἄρωμα. --- ν. 90. Ουαά. ὀλέσσοι. 

ΧΧ, 

ἊΝ Α 3 “Ψ ’, ᾿ - 

Εἰς τὴν ἀπαντην τοὺ χυρίου χαὶ Θεοῦ. 

“πὸ Βηϑλεὲμ. παρέλθω Βρέφος ἀγκάλαις φερούσης 
ΠΠετὰ παρϑένου τεχούσης, Κλυτὸν ἐς δόμον Θεοῖο. 
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ὅ. Βιβλίον χόμιξε «Ἰουχᾶ, ΠΙωσαϊχῶν “Ῥομέμων ἄχϑος 
Κιϑάρην φέρε προφῆτα, ἀείρει. 
Ἵνα οὖν τεχϑέντι Χριστῷ 40. Ὃς ἐλευϑέραν ποιεῖται 
“Ιιφυὲς μέλος προςάξω. Περόπων νόμου γενέϑλην, 

’ 

Θεράπων νόμου φαάνϑη. 
Γενέ ἑτῇ γάρ ἐστιν ἶσος 

10. Θεὸς ἐκ "ΟΣ παλάμας, “ἹΙερεὺς δέ τις κατῴκει 
Ἴσος αὖ πάλιν τεκούσῃ, “ερουσαλὴμι ἐν ἄστει; : 
Βροτὸς ἐκ βροτοῦ γὰρ ὦ- 4. Συμεὼν μέγας προφήτης 

φϑη. Φορέων Θεοῖο πνεῦμα. 

Διὸ σύνϑετον καλέσσω Κράτος ἀξίως ἐτίμα 
1ὺν ἀσυγχύτως φανέντα, «Ἅγίαις φρεσὶν Θεοῖο, 

15. “00 γὰρ φύσεις τελείας ὅδ. ΠΠαράκλησιν οὗτος ἔϑνους 
ἹΠετὰ σύνϑεσιν δοκεύω. ΠΠένεν ᾿Ισραὴλ ἰδέσϑαι. 

Ἔς Θεὸν, ἐς γενέτην Χρι- «“1όγον ἐνθέως βοῶντα 
στὸς ἱκάνει, “ἅγιον παρέσχε πνεῦμα, 

“εσποτικοὺς προϑέεινσπεύ- Ἵνα μὴ μόρῳ. προςέλϑῃ 
σομὲν ἴχνους. ὅδ. Πρὶν ἴδῃ γόνον Θεοῖο. 

Ὅτι Χριστὸς ἐς τοχῆα 
20. Θεὸν ὡς βρέφος προῆλϑεν, 

Προϑέειν προϑεῖτε πάντες. 

ΠΠ]εγάρων ἄφνω προῆλ-- 
ἕν, 

“Ἱερὸν δ᾽ εἰςῆλϑε ϑεῖον, 

Ἔϑιμος͵ δ᾽ ἐπεὶ τελέσϑη “Ἅγιον γὰρ ἦγε πνεῦμα, 

«Δγίας χρόνος λοχείης, Ἵνα Χριστὸν αὐτὸν εὕρη. 

μ Κι 9ὰ ἸΠ]Πωσέως κελεύει 0. ὁ νόμος Νσέως ὃ ἄρτι 

φὕ. Νόμος εὐσεβοῦς προφήτου, τὐλήσθη, 

Ὅτι “Χριστὸς προφανεὶς 
ὥπασε τέρμα. 

“Νόμον οἵ γονεῖς τελοῦντες 
“ερεῖ βρέφος παρέσχον, 
Ὃ δὲ δέξατο προϑύμως 

30. Ζάϑεος νόμος γὰρ ἔσχεν θὅ. Παλάμαις Θεὸν δικαίαις. 
Ὅτι πᾶν διοῖγ ον ἄρσεν 
Τοχετοῦ πύλας πανάγνους, 

Ζάϑεον πάϊν τοκῆες 
“Ἱερουσαλὴμ ἐςῆγον 
Βροτὸν ὡς Θεῷ προςοίσειν 
Τὸν ἀεὶ Θεῷ συνόντα. 

Ξένα ϑαύματα σκοπή- 

Θει λείσϑω. ᾿ σας, 
“ἄγήψν. θεᾷ γρνρία “περ οὗ πάρος τις εἶδεν, 

Θυσίην δ᾽ δμοῦ κομίζειν Τετακὼς ἐς ὕψος ὄμμα 
30. 4ύο τρυγόνας κελεύει «1έγε πρὸς βρέφους τοκῆα" 

᾿“πορουμένοις δὲ τέκνα 
Τὰ πελειάδων γενέϑλης. 70. Ὁ Θεὺς, τεῦν μὲ δοῦλον 

Κατὰ τὸν σὸν ἄρτι μῦϑον, 

Χριστὸς ἐλευϑερίην πᾶ- ᾿“πόλυσον ἐν γαλήνῃ, 
σιν ὀπάζων Ὅτι σου τὸ λύτρον εἶδον. 
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ΠΡ τὸς γὰρ αὐτὸ πᾶσιν Πρῶτος ἔγνως Συμεὼν 
70.Ὁ ράαν βροτοῖς παρέσχες, “Χριστὸν ἐόντα. 

Φάος ἔϑνεσιν φαείνειν (βάτις εὐθέως ἱχέσϑαι 
Κλέος ᾿Ισραὴλ λεῷ σου. “Ἰερὰν προφῆτιν ᾿ννην" 

ἔπλΣ. τοῦτος ,ὸῳ, 100. Θυγατὴρ πέλεν Φανουὴλ 
Συμεὼν ἐκ προγόνων 0λ- γ1π᾿ ᾿Ασὴρ ἐοῦσα φύτλης. 

βιος ὦφϑης 
Ὅτι Χριστὸν παλάμαις δέ- Χρόνον οὐ βραχὺν γὰρ 

ξχο μοῦνος. αὕτη 
80. Ῥύόος ἐκ λόγων ϑεύόπτου Σαόφρων πέλεσχε χήρα, 

Ε ἐγέταις ἔτιχτε ϑάμβος, “ερῷ ἀεὶ παροῦσα 
Βάϑος ἠγνόουν γὰρ οὗτοι 105, Θεὸν ηὐμένιζεν ὕμνοις. 
Κρύφιον σοφῆς προνοίας. 

- ἃς ἱβόγον οὐδ᾽ ὕλως ποι- 
Συμεὼν τότε προφήτης ὁτὸῦ 

“7Ω1) ῬΞ ᾿ 
85. ἘΠ τούηλύγους ἐκείνους; Πολιοῖς ποσὶν παρέστη, 

Β ὍΡΕΡΟΡ ΧΘΜΙΟΣΙ (Φανερὸν δ᾽ ἔτευξε Χρι- 
Π]αριὰμ λέγεν τεκούὐσῃ" παὸν 

Τὶ ὝΨΝ “Ἱερουσαλὴμ πολίταις. Γὺ βρέφος, πάναγνξ, 
τοῦτο 

Ἔς ἔγερσιν ἐστὶ πολλῶν, 
1 ΡΝ Ν τ - 

90. Π]όρον αὐτέων σὺν ἐϑνῶν 
Ἔς ἐναντίον τὲ πῆμα. 

110. «ΨῬύγον ἐξελοῦσα λήϑης 
Κραδίῃ φύλασσε πάντα 
Π]αρίη, βρέφος ὁ᾽ ἐλ οὔσα 
Ἐπὶ Ν Νιαζαρὲϑ' πορεύου. 

Ὑπὸ σὸν δὲ πνεῦμα, 
κα ͵ ὶ ΣΡ Ν , κούρη, Θι Καξ (ξίυν, 

“4όρυ κάρχαρον διέλϑοι, καὐτὸς Ἰωσὴφ, 
Κραδιῶν ὅπως ἀπείρων 115. ΠΠ]ετὰ᾽ ἥννης, ἱκέτας σὰ - 

9. Φανεροὶὲς λόγους ποιήσῃ. ᾿ ζξετέ πάντας. 
Παρίη κλυτὴ σὺν “Ζννῃ, 

Ἔννομος εὐσεβίη πᾶσι “Συμεὼν, ἄναξ Ἰωσὴφ, 
φαείνει, “ἸΙχέταις γένοισϑε τεῖχος. 

Οὐ. Βρ!οη!ορ. οπι. 1 ὁ. Ρ. 62 544. Τυδρίταν ργαθέεγρα ἤαθο οὐδ ἴπ 
Ἰῦτο ΤΘοπἷβ ΑἸ 611} 6. δΙπιθοηΐθι5 Ρ. ὃ. -τ ν. 7. οὐν ΑἸ]ὰξ. τῷ. -- 
ν. 27. ἐςῆγον. δῆῇΆ͵Ὺο οοὐδά [,60 ΑἸ]δΐ. δομένα πιθέγὶ γϑεϊομθπι: εἰςὴ- 
γον. -- Υ. 57. ἦγε. δ΄᾽΄ο. οσοα. Βατν. Α|1δὲ. εἶχε. --- ν. 62, ΑἸ]αΐ. πε- 
λοῦντες. ---οὖὺ 73. παρέσχες. (οἠά. παρέσχον. --- ν. 103. πέλεσχε γή- 
ρα. 8ῖ65 οπιοπάδυϊέ Ρ, Μδίγδηβᾷ, 4υθηὶ βθοιέι5 δὴ. (α. βὰν}. 
τέλεσσε χῆρα. ΑἸ]αΐ, πέλεσσε κῆρα. 
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ΧΧΊ, 

Εἰς τὴν Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν βάπτισιν. 

᾿“πὸ τῆς φίλης ἐρήμου, (ωτογόνου τελετῆς ἄρτι 
“Ἵπ' ᾿Ιορδάνου τε ϑείου, φανείσης, 
“μα προδρόμῳ ΘἙεοῖο 90. (φΦωτοφόροις͵ κιϑάραις μέλ-- 
“ἅγιον μέλος βοήσω. ψομεν ὕμνους. 

Ἀλλ ἢ Τελετῆς χλυτῆς φανείσης, 
ὅ., Βίον ἀγλαὸν διώκων Κιϑάρας χλυτὰς λαβόντες, 

0 μέγας Θεοῦ ΝΟ Ἢ “Ἱεροὺς λέγοιμεν ὕμνους. 
Βρέφος ἕνϑεον φαάνϑη 
Τρέχον ἐς κλυτὰς ἐρήμους. ἀπρρῇ γι βροτοῖσι λύτρον 

ἀδο ἰδ , -΄ 40. Ἐπὶ γῆς ἄγων ἐπέστη, 
Τονέων γὰρ ἣν δικαίων «Τὐχνος ἐ ἐμφανῶς φαάνϑη 

10.“Ἱεροῖς νόμοις βιούντων, Θεὸν εὐσεβῶς πιφαύσχων. 
ΖΙιὸ πνεύματος Θεοῖο 
πὸ νηδύος γεμίσϑη. Κατὰ γὰρ χϑόνα χρατί- 

στην 
Διὰ τοῦτο φεύγεν οἶνον, Κρατερῶς δίδασκὲ πά πάντα, 

Σικέρων τε πύσιν πάντων, 4. Πότε καὶ γόνους ᾿Ιούδα 

15. “2μα φιλτάταις ἐδωδαῖς “ῬΡοϑίοις χαϑαίρειν ἦρτο, 
“Ετέροις βροτοῖς ἐούσαις. 

«“αλέων λεῷ παρόντι 
“ἔγεν εὐθέτους πορείας 
ἹΠάλα δὴ τάχιστα τεῦξαι 

ὅ0. Νοερῶς Θεῷ μολοῦντι, 

Ζαχαρίου μεγάλου πάγ-- 
ο΄ χλύτε χοῦρε, 

Χείλεσιν ὑμνοπόλοις ἄρχεο 
μύϑων. ἕ 

Γόνε πανσύφου προφήτου, ἹΠέγα κῦδος ἔνϑεν ἦρεν 
20. “Ἱερεῦ Θεοῦ προφῆτα, Παρὰ τοῖς βλέπουσι πᾶσι, 

᾿Επέων σοφῶν ὑπάρχου. Διὸ Χριστὸν αὐτὸν εἶναι 
3 , ᾿ .) , 

Ἔχε δὲ, τροφὴν. ἀρίστην δόκει λεὼς Εβραίων. 
2 ’ ΦΤΕΝ - “ 

“Ἱπόνως αὐ λλ να ἐκ υτλ τῖτ, δῦ. Ναύμασι ϑειοδόχοις λού-- 
“κρίδες πέλεν τὸ βρῶμα, 

φῦ", Με) ὥ σατο σῶμα ᾿ 
ν , (1. , “» 

ΡΥ ΡΥ ΕΠ ΜῚ Πιστοτάτων μερύπων πᾶσα 
Ζάϑεον φέρεν χιτῶνα γενέϑλη. 

Ζακότων ,ρίχας καμήλων, “Ροϑίοις Θεῶν λαβοῦσι 
ΤἘΕπὶ ὀσφύος δὲ μίτρην Ἱερόπων φιλευσεβούντων 

πὸ δερμάτων κοπεῖσαν. Τὺ γένος κάϑαιρε σῶμα. 

30. Θεύόϑεν προῆλϑε κήρυξ 00. Νοέων δὲ ταῦτα κήρυξ 
ΤΙροϑέων γένους Θεοῖο, (βάτο τῷ λεῷ" τίς ὕμμιν 
Ὅ πατὴρ γὰρ τοῦτον ὦρσεν Τέκνα δυςτόκων ἐχιδνῶν 
ΠΙἀϊν ὄφρα πᾶσι δείξῃ. ΠΙροφυγεῖν ἔδειξε μῆνιν ; 



«“ 

Ξένον αὐτὸς οὐδὲν ἔρδω, 95. Ροϑίων τεῶν χατίζω, 
θὅ. “Ὅπερ οὐ γράφεν προφήτης. Σὺ δ᾽ ἄναξ τί πρός μὲ 

᾿Ἐμὲ γὰρ πιροςεῖπιεν αὐδὴν βαίνεις ; 
Ἔν ἐρημίῃ βοῶσαν. ὐ “ 

Περύπων ἀμπλυκίας 
οἰὅμα καϑαίρει, 

“Ροϑίων ἁγνοτόχων κάρ-- 
τος ἀείδω. 

Π]ερόπων τὸ νᾶμα κλύζει 
Παρὰ τοὺς πόδας δὲ τού- 100. Κακίας, ῥόου πανάγνου 

Ὅϑεν ὑμέας προβαίνων 
“Ροϑίοις ἔγωγε νίζω, 

“0. “Ταχέως δέ τοι προλάμψοι 
Ὃ κρατῶν ἐμοῖο ῥώμῃ. 

του Σ ϑένος εὐκλεὲς βοήσω. 
Θεϊχοὺς ἔγωγε νεύσας , πον ἐὸ 
᾿Δπορῶ χλυτῶν πεδίλων Φαέϑων δὲ “Χριστὸς εἷ- 

70. Παλάμῃ λύειν ἱμιάντα. σπεξν, 
ἄφες ἄρτι, τοῦτο ρέξαι, 

᾿Ανδρομέης γενεῆς λύμα-- Ὅτι μοι προςῆχεν οὕτω 
ἘΠ 

τ ἐπι εὐ ἌΝ ἀρ β φρομα , 10ὅ. Τελέσαι τρόπον δικαίου. 
Υδασι Χριστὸς ἄναξ λου- 

σατο σῶμα. Χέρα δεξιὴν προτείνει 
Γενεῆς ῥύπον χκαϑαίρων Ἔν ᾿Ιορδάνῃ προφήτης, 

Χϑονίων φανεὶς ὃ “Χριστὸς, Τρομέων δ᾽ ἄνακτα βάψεν 
80. Ῥυϑίοις ἔβαψε σῶμα. Τὸν ὕλων χάϑαρσιν ὕντα. 

“Ροϑίοις ξένοισιν οὗτος 
ἸΠόνος ὑμέας χάϑαιρε, 
Νοερόν τι πῦρ προχεύων 
᾿Απὸ πνεύματος ῥεέϑρων. 

110. ψόφος ἦν πατρὸς βοῶν- 
τος" ν 

Ἔμός ἐστι κοῦρος οὗτος. 
1ὺ δὲ πνεῦμα προςκα- 

80. Στεγανὸν πτύον χομίζων τέπτη 
᾿δίην ἄλω καϑαίρει, ᾿Επὶ Χριστὸν ὡς πελείη. 
“Συνάγων δὲ σῖτον οἴκοι ᾿ 
“ἀχύρων γένος φλογίζει. Εἷς Θεὸς ἐν τριάδι 

Τότε Χριστὸς αὐτὸς ἦλϑε προὔπτον ἐδείχϑη, 
41. Τοῦτον ἐν εὐσεβίῃ τίετε 

πάντες. 

Θεὺς εἷς τριὰς φαάνϑη, 
Ὃ πατὴρ, πάϊς, τὸ πνεῦ-- 

“πέφευγε ὁδ᾽ ὃ προφήτης μα, 
Τόδε δρᾷν᾽ ἔγωγε, φάσκων, Πόνον αὐτὸν εὐσεβοῦμεν. 

90. “Πρὸς ἑὸν μέγαν προφήτην, 
Ἵνα μιν τάχιστα βάψῃ 
Ἔν Ἰορδάνου ῥεέϑροις. 

Οσοηΐ, Κὅ'ρ1ο1}. Ηοπι. 1. 6. Ρ. 66 544. -α ν. 57. ΑἸ11 ϑεόν. --- ν. 77. 
Χριστός οοαά, χόρτος. 



“ΦΩ 

ΧΧΙΗ,, 

Εἰς τὴν βαϊηάντησιν τοῦ χυρίου. 

“Ἅγίης πρὸ ὁ ἐξ ἑορτῆς Θύγατερ, γὰρ εἶπε, Σιὼν 
ἸΠόλεν ἡμερῶν ᾿Ιησοῦς Ἴάφοβος φίλη προλάμποις. 
Ὅϑι “Ἱάζαρον ϑανόντα ν ον 
Διίσωσεν ἐκ βερέϑρου. Θεόϑεν γὰρ εἰς σὲ σώζων 

90. Βασιλεύς τὲ πραὺς ἔλϑοι 
ὅ. Βαδιὼν δὲ πρὸς κολώνην Ἐπὶ ὄνου τε πῶλον ἵζων 
“ερὴν ἵ ὕρους ἐλαιῶν . Ὃ μέγαν πόλον πολεύων. 

Ν᾽ Ζ272,0 πέμψε τῶν μαϑητῶν 
᾿Ενὶ Βηϑφαγῇ κελεύσας" “Χριστὸς ἐς ἄστυ ϑέει 

“Ιεροσολύμων, 
Γονάτων δρόμοις μολοῦν- ὌὌφρα ϑάνοι μερύπων εἴ- 

τὲς γεχῦ, λύ τρου: 

10. Ἐπὶ τὴν ἔναντι χώμην 40. ̓ Ιερουσαλὴμ ἐς ἄστυ 
νον αὐτόϑεν τε πῶλον Θανέειν ὃ «Χριστὸς ἦλϑε 
᾿γάγοιτε σὺν τεκούσῃ. ΠΠ]ερόπων ὑπὲρ γενέϑλης. 

Ζιὸ δεσπότῃ βοῶντι, “Ἱερουσαλὴμ πολῖται, 
Τί λύειν ὄνους ποϑεῖτε; Τὰ βρέφη, γέροντες ἄνδρες 

15. ἽἜρέειτε, “Χριστὸς εἶπεν, 45.“μα τοῖς ξένοισιν ὄχλοις 
Ὃ δὲ συντόμως προπέμψψει. "ἘΕπὶ πάσχα συνδραμοῦσιν. 

Θειοφόβοισι χαρᾶς ἧμαρ ΚΚατὰ τὴν πόλιν μαϑόντες 
,ἐπέστη, Ὅτι “Χριστὸς εἰςελαύνει, 

“εῖμα φέρον στυγερὸν πᾶ: Βαΐα χρατοῦντες ἄχρα 
σιν “Ἑβραίοις. ὅ0. Τυχινοῖς δρόμοις ὑπήντων. 

“Χαρίεν «σέβουσι “Χριστὸν 
20. ἩΠλεν ἦμαρ, ἔμφοβον δὲ «Τασίοις κλάδοις ἐλαίης 

"“σεβεστάτοις ᾿Εἰϑραίοις. 1 νὲς ἔτρεχον λαβόντες, 
: Θαλερὴν κόμην δὲ δένδρων 

ἝΤταροι δὲ τὰς χελεύσις 1ἋΤριόδοις ἔϑαλλον ἄλλοι. 
Τέλεσαν γόνου Θεοῖο, Ἢ Ἶ 
“μα γὰρ φέρον τεχούσῃ ὃ. Πἠ]εγάλως σέβοντες αυ- 

20. “δαητιόνον τε πῶλον. δι. ϑις, Νὰ 
“ἔτεροι τὰ λάμπρὰ πέπλα 

Ζυγὸν οὐ μαϑέντι σεώλ ῳ Τραχιναῖς τρίβοις ἐφήπλουν 
Βαρὺν, οὗ βροτοὺς ἀείρει, Ὅϑι Χριστὸς εἰχε βαίνειν. 
᾿πέϑηκαν εὐθὺ Χριστὸν ΑΝ ἫΝ 
᾿Επιϑέντες ἁγνὰ πέπλα. ὑν χλοεραῖς ἀνέρες φυλ.- 

λάσι δένδρων 
40. Ζάϑεος δέ τις προφήτης 00. Θᾶττον ὑπαντιάαν σπεύ-- 

Προέλεξε ταῦτα βίβλῳ" σατε Χριστόν. 
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Παλάμαις κλάδους χρο- 
τοῦντες 

Χλοεροὺς ἐς ἄντα Χριστοῦ 
ΠΠερόπων τρέχει γενέϑλη. 

Νάεται, ξέγοι τὲ πάντες 
θῦ. Σὺν ἀποστύλοισι Χριστὸν 

Καϑ' ὁδῶν νάπης ἐλαιῶν 
Πελάοντα προσνοοῦντες. 

ΞἘένον οἱ προσῆγον ὕμνον 
εἰ ιγυθρόως βοῶντες, 

70. Βδιλῆϊ παιδὶ “4]βὶδ 
Ἔν ὑπερτάτοισιν αἰγος. 

Ὅ χλυτῇ Θεοῖο κλήσει 
ΤΙροσιὼν μάκαρ τις ἔσκε" 
ἸΠακαριστὸν αὖτε Ζ]αβρὶδ 

70. 1ὺ μολὸν κράτος τοχῆος. 

Περίφημον εὐθὺς ὕμνον 
“Περεῖς χλύοντες ὕχλου 
Σὺν ἀποστόλοις βοῶντες 

"Ἔφασαν" γόνῳ ΘΣεοῖο" 

80. ᾿“ντὶ πέπλων κραδίας δεί- 
χνυμὲν ἁγνὰς 

,᾿ Χριστὸς ὕπως ὁμαλὴν οἶκον 
ὁδεύσῃ. 

« ει ’ γ 

Ῥόον ὃν φέρουσιν ὑχλοι 
αι -“- ΡῈ .-- - 

“ἅμα σοῖς, ἄναξ, μαϑηταῖς 
Στόμασιν χέἕλευε παῦσαι 

85. “Ὑπέρογκα γὰρ βοῶσιν. 

Σχεδόϑεν, δὲ Χριστὸς 
εἶπεν, 

᾿Δτρεχῶς λέγω, κακοῦργοι, 
. Ἐὰν οὗς ἔφηνε παύσω, 
'ἄλαλοι λίϑοι λαλοῦσιν. 

90. Ὑὅτε καὶ πόλις σαλεύϑη 
᾿ Πυλέων μολοῦντες εἰσω " 
7ότε τις πρὸς ἄλλον εἶπε" 
Φάϑι δὴ τίς οὗτος ἐστίν; 

“γγιῶς ὃ δὲ προςεῖπεν" 
9θὅ..Ὁ μολὼν ἄναξ Ἰησοῦς 

Γαλιλαῖος ὃ προφήτης 
᾿“πὺ Ναζαρὲϑ' γενέϑλης. 

Συναγωγῆς στυγερῆς 
χλαύσατε παῖδες, 

Ὅτι, Χριστὸν τὰ βροτιῶν 
φῦλα γεραίρει. 

100. Δ όνος ᾿Ισραὴλ στενάζει 
ιΘ γύμου σκιὴν γεραίρων, 
Ὅτι τιμᾷ Χριστὸν ἔϑνη. 

Φλογερῷ μολόντι Χρι- 
στῷ 

“ερῷ τυφλοὶ προσῆλϑον 
105. “Πόδας ἀσϑενεῖς τε χεῖρας" 

Ὃ δὲ πᾶσι δῶκε ῥῶσιν. 

“Χαλεποὶ δὲ γνόντες ἔργα 
ἡεσεῖο, μέγιστα “Χριστοῦ 
Βρεφέων τε τερπνὸν ὕμνον 

110.]Περοῦ μέσον κατεῖπον., 

ἰβῦϑος ἐχμανῶς δονοῦν- 
τὲς 

᾿βόων ἄνακτι πάντων" 
᾿ΐεις τί φασι παῖδες; 
Ὃ δὲ, ναίχι, Χριστὸς εἶἷ- 

πέν. 

115. γραφῇσιν 

᾿νέγνωτε ταῖς λεγούσαις, 
Στόμα νηπίων πρὸς αἴνον 
“Ὑπομαζίων ἀνοίξεις; 

Στομάτων ἐξ ἀκάκων 
ἄσματα Χριστῷ 

120. Βρεφέων ὑμνοπόλων πᾶς 
βροτὸς εἴποι. 

ὧς ΄ ) 2 2 ᾽ὔ 

“τομάτων ἀπ εὑρυμύϑων 
Βρεφέων φίλων τε Χριστῷ 
Προςφέροιμεν αἰὲν ὕμνον. 

Οοπῖ, ὅ5Ρ1011. Βοι. 1]. 'ο. Ρ. τ 5644. --ο ν. 17. Θειοφόβοισι. ϑ8ὶς 
οτηθηάανιῖ ΑἸΙΔι. Οὐυαα. ϑεοφόβοισι. --- ν, 84. χέλευε Οοάαα, χέλευσε, 
τους 109. ἥωνον Οοάἀα. ὕπνον. 
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ΧΧΠΙ. 

Εἰς τὸ μυστικὸν καὶ ϑεῖον δεῖπνον τοῦ σωτῆρος Ἰησοῦ 
«Χριστοῦ χαὶ Θεοῦ. 

.,γε δὴ, λύρη μὲ ϑείη 
᾿Επὶ δεῖπνον ἄρτι ϑεῖον, 
Ἵνα μυστικῆς τραπέζης 
“Ἅμα Δεσπότῃ μετάσχω. 

ὅ. Βοάύαν γὰρ ἄρτι «Χριστοῦ 
Θεϊχὸν πάρεστι κάρτος 
Τυπιχοῦ νόμου τε τέρμα 
“Ὑπὸ ῆωσέως γραφέντος. 

Γονίμῳ γόνος Θεοῖο 
10. Ἐν ὄρει πέλων ἐλαιῶν, 

Ἵεροῖς ἔφη μαϑηταῖς 
Προλέγων ἄναξ τὸ μέλλον" 

4 ίδαγμα κρατεῖτε τοῦτο 
“Ὅπερ ἐμφανῶς διδάσκω, 

15.Ὅτι δεύτερον μιεϑ' ἧμαρ 
Γίνεται νόνου τὸ πάσχα. 

“Ζεῖπνον ἐς ἀμνοφόρον 
σπεύσατε πάντες 

ϊυστιφόροις καρδίαις κάρ- 
τὰ Θεοῖο. 

᾿Εμὲ δὲ φϑόνῳ. κακίστῳ 
90. Πάϊν ἀνέρος λαβόντες 

“Ἱερεῖς, λεὼς, πολῖται 
Στερεαῖς νίφουσι βύρσαις. 

Ζακότοις βαλοῦσι μύ- 
ϑοις, 

Πτυέλῳ βρέχουσιν ὄψιν, 
20. Πιλάτῳ δὲ συμμανέντες 

᾿Ικρίῳ κτενοῦσιν οἴτῳ. 

Θανάτου δ᾽ ἐγὼν ὀχῆας 
“Ἅμα καὶ πύλας ἀέξας, 
Τὸν ,δὰμ λαβὼν τριταῖος 

30.᾿“πὸ νερτέρων ἀνέλϑω. 

90. Πέτρε, 

Εἰλαπίνην ἃ δ)ζὰν Χριστος 
ὀπάζει 

ἸΠωσαϊκῶν προβάτων δαῖς- 
τὰ πεδήσας. 

Ἵνα δὴ νόμον τελέσσω, 
Ὃν ἐγὼ πάλιν παρέσχον, 

γῦν ἰϑε πρὸς ἄστυ. 
“ἅμα τῷ γόνῳ Σαλώμης. 

Κατὰ τὴν πόλιν γεγῶσι 
Νέος εὐθὺς ἀντιάζει 
Κέραμον φέρων ἐπ ὥμων 

40. Γλυχεροῦ γέμοντα ῥείϑρου " 

“Τιπαρῶν ποδῶν δὲ τού-- 
του 

Ἀ γ - 

Καλὸν ἔχνιον πατοῦντες, 
Ἐπὶ τὸν δρόμον δραμεῖσϑε 
Ὅϑι κεῖνος αὐτὸς ἔλϑοι. 

4. Π]εγάρων τ᾽ ἐρεῖτε πρώτῳ, 
Ὅτ ἔφην" τίς ἔσκεν οἶκος 
“Ὅϑι μοι μολυῦντι πάσχα 
Σὺν ἐμοῖς φάγω μαϑηταῖς; 

᾿Απὸ δαιτὸς θεϊκῆς πέμ- 
ψατὲ Χριστοῦ 

ὅ0. Βδελυρὺὸν χαὶ προδέτην 
ϑᾶττον ᾿Ιούδαν. 

Νόμον ἐχμαϑὼν δ᾽ ἐκεῖνος 
Τὸν ἐμὸν, τάχιστα δείξει 
᾿Ανώγαιον, ἔνϑα ϑᾶττον 
“Ἱερὸν ποιεῖτε δεῖπνον. 

ὅζ. ἰΞυνιόντες οἵ μαϑηταὶ 
“Τράμον ὀξέως ἐς ἄστυ, 
Ὅσα “Χριστὸς εἶπεν εὗρον 
Ὅσα Χριστὸς εἶπεν ἔρξαν 



“ὅ 
» ἐκ πεν - 

ὋὉ Θεὸς δὲ σὺν μαϑηταῖς Ὑπόδειγμα δοῦς βρο- 
600. Κατὰ τὴν πρέπουσαν ὥραν τοῖσιν 

᾿Επὶ φαιδρὸν ἦλθεν οἶχον, Χϑαμαλῶν φρενῶν πρὸς 
᾿Ἐπάγων γόμῳ τὸ τέρμα. ὕψος, - 

ΓΖ 

Πάλιν ἐς τράπεζαν ἤλϑεν 
« Ν ον Ἶ - 

Πρύόβατον φαγὼν δὲ Πω- Υποὺὺς ἑοὺς χιτῶνας. 
σοῦ 

Ὃ Θεοῦ τοκῆος ἀμνὸς, 8. Κἀμὲ τὸν ἐν καχίῃ, Χρι- 
" ’ ΄ - ) , 

θῦ. Πρόβατον νόμου παλαιοῦ στὲ, καϑαίροις 
Τέρας αὐτὸ ϑῆχε πάντων. Χείρεσι ταῖς ϑείχαῖς πάν- 

τὰ λοέσσας. 
ΞᾺ ’ «ς ’ Ὕὔ 

ΠΠερόπων ὃς ποϑέει Χρι- Ὅώος, γε τῶς ὑός ὠξνο ισ, 
στὸν ἐς ἄκρον, ρέων δέδωκε ειὕσταις" 

᾿δόλως συμφαγέτω δεῖπνον 1ὺ ὁ’ ἐμὸν φάγοιτε σῶμα 
ἐχείνου. 90. Ἔς ἁμαρτάδων καλύπτρην. 

ς.γυ’ γ ΝΒ’. ἡ Ἵ 
Ρύσιον δὲ αὑτὸς ἄρνα 

70. ἸΠερόπων πόρεν γενέϑλῃ, Χαρέεν δέπας χκεράσσας 
᾿Ενὶ μυστιχῇ τραπέζῃ Τάδε τοῖσι δῶκε λέξας" 
᾿Ιδίην σφαγὴν τυπώσας. Τὺ ὁ᾽ ἐμὸν πίοισϑε αἷμα, 

Τὺ ἁμαρτίας σκυλεῦον. 
τ' ’ Α , 
Στεφανηφόρου δὲ δεί- 

, σα  δὉ 9ῦ. ἱβόφον ἐς τοχῆα ὁδόν- 
Τότε δεσπότης ἀνέστη, τες 

" ’ 2. ») γὔ ειν 

75. Προχέει τ᾽ ἐς ἄγγος ὕδωρ Θεον ἐν λόγοισιν ὕμνον, 
Ἵποϑεὶς τὰ ϑεῖα πέπλα. ᾿Επὶ τὴν γνάπην ἐλαιῶν 

“μα τῷ φάναι προῆλ- 
’ ᾿ 

Τρυφεροὺς πόδας μα- ϑον. 
“- » ’ Ὑ , « 

ϑητῶν 4 πάϑος, ὦ φιλίη, ἣν 
Παλώμαις. ἔγιπτε ϑείαις, διὰ Χριστὸς 
ἹΠετὰ λεντίου δὲ τούτους 100. Σάρκα βροτοῖς ἰδίην ὦπα- 

80. Κατέμασσεν οὗπερ ἔσχεν. σε δαῖτα. 

Οοπῇ. ὅν 10}1. Βοπι. 1. ο. Ρ. 79 5644. -α ν. 13. χρατεῖτε Οοἀά. 
χράτιστε, --- Υ. 34. παρέσχον Οὐοἀά. ΠΝ ἔσχων. -α ὖ, 4, δραμεῖσϑε 
Οοδά. δραμεῖσϑαι. --- ν-. 47, μολοῦντι Οοαά, μολοῦντα. 
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ΧΧΙΥ, 

Εἰς τὸν τίμιον οταῦρον. 

᾿σεβῶν χρόνος παρῆλ- Κρατερὴν πτόλιν χρατή- 
ϑεν, σας 

᾿4γαϑὴ χόρευε πίστις, Νεχύων ὅλην. γεμίζει, 
᾿ϑέων νέφος ἐδάσϑη, 3. “Ποταμῷ πυρὸς δὲ πᾶσαν. 
Κιϑάρη μέλισδε χάρμην. Ὃ ϑεήλατος ἐχβλύζει. 

ὅ. Βαβυλὼν βάραϑρον οἶτος «“1άβε καὶ ξύλον Θεοῖο, 
᾿Εφάνη βροτοῖσι πᾶσιν, Τοῦ Θεοῦ ἐέγιστον ὅπλον, 
ϑέων. φύουσα φύτλας, Τὸ βροτῶν κράτιστον ἕρ- 
᾿Αγνόμων τρέφουσα δήμους. κος, 

40. Τὺ παϑῶν φέριστον ἄλκαρ. 
ἢ »"- Α εἰ δ 

Γελόων βοῶ τὸν ὕμνον, : ' 
10. Θεὸν ἀξίως γεραίρων, Πόνον ἐν πέτρῃ γὰρ ἔστη 

Ὅτι τὴν φίλην γαλήνην Κρανίου Θεὸν προφαῖνον, 
Χρονίην δέδωχε χόσμῳ. πόρον εὐθέως χατέχτα 

“μα δαίμοσι χακίατοις. 
Αόμα γὰρ Θεοῦ γαλήνη ; 

Τελέϑη μέγιστον. Ἷ δὲ 45. Νενεκρωμένοις βροτοῖσι 
10. Θεϊχῷ σϑένει μολοῦσα, Θανάτῳ, φϑορῷ κακίστοις, 

Θεϊκῷ κράτει χρατοῦσα. Βροτέην χράτιστα βλύξει, 
ΝΥ γᾺ Θανάτου χράτος πατοῦσαν. 
Ἐφάνη Θεὸς κολάζων 

Δ᾽ ἁμαρτάδας κακίστας, Ἐύλον ἦν, “πατὴρ ὑλέ- 
᾿Εφάνη Θεὸς σαώζων ϑρου 

20. ᾿Ελέῳ βρύων σὺν οἴχτῳ. δὅρ0.Ὅτ “Αδάμ τρύγησε βρῶσιν, 
ν δκτε Μὴ Ἶ Ἐύλον ἦν, φονεὺς ὀλέϑρου 

Ζοόφοςην πάροιϑε Πη- “Ὅτε Χριστὸν. ἔσχεν ἥλοις. 
δος 

ἹΠερόπων γένη ϑερίζων “Ὅϑεν ὡς πέδον γε Πάρ- 
“1όρατι, ξίφει, βελέμνῳ, ϑου 
Χαλεπωτάτῃ τε λύττῃ. Ἐύλον εἴσιδεν Θεοῖο, 

ν ΠΥ , δῦ. 76τε “Χοσρόην φονεύει 
20. Θεϊκῷ χόλῳ στρατεύσας "Ὀλοῶν χρατοῦντα ἸΠήδων. 

Φλ ογερὴ πέφῃνεν ἅρπη, 
Ζ]ιὸ καὶ πόλεις φλογίζει Πολέμῳ γὰρ ἦν γενάρχης 
Γλυκεροῖς δμιοῦ πολίταις. Ὃ κακὸς κακῶν ἀνάσσων, 

Τλυκερῆς δὲ τῆς γαλήνης 
“Ἱερὸν τρέπεσχεν ἄστυ, 60. Κρυερὸς πέλεν διώκτης. 

90. Ὅϑι Χριστὸς ἐ ἔσχε πότμον, 
Ὅτι “Χριστὸς αὐτὸν ἦγεν ἱΡᾷον ἐκ βίου κυλίσϑη 
᾿Ιδίην πτόλιν σκυλεύσας. Ὅ βίον κλόνοις ταράττων, ᾿ 
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Ὃ φόνων τὰ πάντο πλήσας Φόβον ἐκβαλὼν διώκτου 
(ονιχοῖς ξίφεσσι πίπτει. ᾿ “ἀφόβως ἐσεῖδε πάτρην, 

Ὃ φυγὼν πτόλιν τοκήων 
θῦ. ΣΣοφὸν ἰχρίον Θεοῖο 80. Ορᾶται πάλιν πολίτης. 

Τύδε τὸ τρόπαιον ἔστη 

«Κατὰ βαρβάρων βιαίων, Χαρὰν ἰχρίου λαβόντες 
Κατὰ Χοσρόου κακχίστου. «Ἁγίου Θεοῖο παῖδες 

Ἔς ἕἑοὺς τόπους μολοῦντες, Ἐν  λὶ λό γιλη- -ὉΘΉ , , - οὐδαρφιμαβ ἀνρας ἘΗ᾿ ἃ ων Ὲς ἑοὺς τρέχουσιν οἴκους. γῆς 
70. Ἐπὶ γῆς προῆλϑε πάσης 

Πολέμων πατρὸς πεσόντος. 
Γενέτου κλόνων δαμέντος. 

8ῦ. Ῥόγος ἐκνόμων ἑβραίων 
“Εὰς ἐς κάρας τρεπέσϑω, 
Ὅτι τὸ ξύλον Θεοῖο 

Ὑπὸ δὲ χλυτῆς γαλή- Ζόλεν εἰς πτόλιν Θεοῖο. 
γῆς Σταυρὸς ἐς εὐσεβέων γαῖαν 

᾿Θεόϑεν βροτοῖς μολούσης, ἀπήχϑη, 
75. ΠΠεγάλης πάϊς τε “Ῥώμης 90. Εὐσεβέων μερόπων χαίρετε 

᾿Επιτέρπεται χρατίστως. φύτλαι. 

ΠΣ 5Ρ1011. Βοπι. Ἰ. 6. Ρ. 100 564ᾳ. -- ν. 4, χάρμην. Οοἀά. 
χάρμη ν. ὃ. οἶτος, Οοἀ4. οἶτο. -ἰ γν. 37. λάβε. Οὐαα. λάβην. --- 
Υ. 42. προφεῶνον. Οοἀά. προβαίνων. --- ν. 45. γενέχρω μένοις. Οοάδά. 
γνενεχρωμένος. --- Υν. 47. βροτέην, (οἀά. βροτήν. --- ν. 88. πέδον. 
Οοἀά. πέδων. --- ν- 89. ἀπήχϑη. Οοἀά. ἀφήχϑη. 

ΧΧΎ, 

Εἰς τὴν ἀνάληψιν καὶ εἰς ἑαυτόν. 

Ἀπὸ δὲ κλυτοῦ διαύλου Ζιὰ τῆς ϑύρης μεγίστης 
᾿Αναβὰς ἐκεῖνα βάϑρα Ἐπὶ βαϑμίδας προήκων, 
᾿Ελαῶν ὄρος φιλήσω, 15. Πόλιος δύσει προσούσης 
Ὅδϑεν ἐς πόλους ἀνῆλϑεν. «ἅγίης ἴδοιμι κάλλος, 

ὅ, Βάϑος ἄπλετον δὲ ϑείας Ὕ7 « ’ « 

κε νὰ δ . Εὐπρεπίην δοάαν ὡς γλυ- 
Σοφίης, δί ἧς με σῶσεν, Ν - 

«Τίαν αἰνέσας, ἐκεῖσε οἕ ἫΝ μῆς ᾿ 
Ταχέως πάλιν δρομήσω. ὑβμυ Τῶν πο γλοττο 9 ἑοῖο. 

Γεραροὺς ὕπου τὰ ϑεῖα Ἐπὶ “Ταζάρου δὲ τύμβον 
10. Ετάρους ἐμυσταγώγει, 20. Τετραημέρου νεχροῖο 

Κρυφίους βυϑοὺς φαεΐων αἰιαβὰς, ἄνακτι δόξαν, 
« ᾿ " ͵ ᾿ .' » , , 

Υπὸ τὸ στέγος γενοίμην. ς ἔγειρε τόνδε, ὁοίην. 
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Ζέσιν ἱμέρου δὲ ϑείου ᾿ϊἴϑε τεὴν χορυφὴν ἄρτι 
Φρεσὶν ᾿σχάνων, ἱκοίμην φιλοίην. 

20. Τάχα Βηϑλεὲιι πολίχνην Ξυνετῷ λεῷ τε χλήρῳ, 
Ὅϑι παντάναξ ἐτέχϑη. 0. Ὃσίοις ἐπισχόποις τε, 

Π]οναχῶν προηγέταις τε 
Ζαϑέου τετραστόου δὲ μὸν εἴσιδω πατράρχην. 

"4γαν ἐχπρεποῦς τρικόγχου 
ἸΠέσον ἐσμολῶν ἐκείνου Ὃς ἐμοῦ γένους ὑπάρχει 

30. Ἱεροῦ δόμου χορεύσω. “ἅγιον φέριστον ἔρνος, 
ἀφ ιοον θῦ. Βασίλειος ὃ πραὕὔφρων, 

Βηϑλεὲμ εὐαγέος κάλλα, ὋὉ λίαν σεβάσμιός μοι. 
ὁέρκειν ἐ Σ ; Ἂ 

“Χριστὸς ὃ κεῖϑι φανεὶς πάν- Οἰσϑα, ΡΟ ἘΎΡΕΟΡ, ΒῸΣ 
τὰ μὲ νεύσοι. ἀτρῳ, ἀμ 

ΞΘαμὰ χρυσοφεγγέας τὲ ΠΠ]νήσατο μὲς ἐμὸς τῷ 

“Ὁρύων στύλους τε μούσης δέ ΝῈ χρόνῳ. 
85. ΠΠ]άλα καλλίτευχτον ἔργον, Πραπίδων ἐμῶν τὸ χάρμα, 

᾿ἠχέων νέφους λαϑοίμην. 10. Τεκέων ἐμῶν τὸ κάλλος, 
“Σοφίης ἄγαλμα, ποῦ σε 

᾿Ιδέην ἄνω δὲ βλέψω Σωφρόνιε σῶφρον εὕρω; 
Καλάϑωσιν ἀστροφεγγῆ, 
"πὸ καλλεεργίας γὰρ “Σωφρονίου γεραρὴν ὄψιν , 

40. Χάρις οὐρανοῖο λάμπει. Υ̓ , ἰδοίμην, Ἢ 
Ον ποϑέω γούων ἥματα 

Κατὰ τὸ σπέος γενοίίἑη,, ὃΞ 5 πάντα... 

Ὅϑι παντάνασσα κούρη 70. Ρύος ὑμμάτων ἐμοῖο 
Τέτοχε βροτοῖσι ῥύστην “]ακρύων “ἀποδακρύει γῦν, 

Θεὸν ἀτρεκῶς βροτόν τε. Οταν ἐς λογισμὸν ἔλϑω 
Ταχέως ἑχὰς στενάζων. 

45. «“Τιπαρῇ πλ ακὶ προϑήσω, 
Θεὸν ἣ βρέφος δέδεχτο, 
Βλέφαρα, στόμα, κράνος τε 
Κομίσαι χάρισμ᾽ ἐκεῖϑεν. 

Σὲ γὰρ ὃ φίλος τέκος τε 
80. Πατέρα, σχέσει τε ϑείᾳ, 

᾿Εϑέμην παρηγορεῖν με, 
Ζιέπειν βίῳ τε γῆρας. 

Π]εγακυδέος δὲ φάντης 
ὅ0.᾽ Επὶ προσκύνησιν ἔλϑω, 

'Ἵλογος δὲ ἧς ὑπάρχων 
᾿Ἔτράφην λόγῳ Θεοῖο. 

Τίπτε λάϑου ὴ γλυκερὸν 
τέκνον, ἐμεῖο 

2 - 

Ἐν μοναχοῖς, ὃν ἔϑου παῖ- 
δα χομίζειν ; 

Νεκύων ἐς ἄντρον ἑΐξω 8ὅ, “Γὸ πολύπλοχον δὲ πλῆϑος 
Βρεφέων ἅμα σφαγέντων Ὅτε συμφορῶν συνέσχεν, 

δῦ. Γενέσει λόγου βροτείῃ, 106τε σοι φίλ ἐτερίσϑην 
Ἡρώδου φϑόῳ μανέντος. ΠΠολιὴν ἔχων ἀνιγρήν. 

Ὦ βασίλειε πάτερ, λῶ- “Υλικὸν βίον λιπὼν γὰρ 
στε νοήμων 90.“ 1κα σοι βιοῦν τε ϑνήσκειν 
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᾿Ἐφάμην τρόπῳ δὲ ποίῳ, 100. Στὰς δ᾽ ὅσας ὑπεστην. 
Θεὸς οἶδεν, ῳ διέστην. Ῥαμάϑου πλέον γὰρ 

() ονέων τπιάλαι γὰρ ὄν-- εὕροις, 
; ὝΜΉ τως ἀ ΙΝ Κραδίης ἐμῆς ἀνίας, 

᾿Ενὶ φιλτάτῃ γε “Ἰαΐρῃ ὑξλαλος διάβροχόν ἔχ 
90. ΤΠ]Πέχρι τέρματος διάξειν τε δακρύοις ἐμοῖσι. 

ἍἝαϑεν κλόνοιο χύσμου Τύγε μὴν ἄεισμα τοῦτο 
ποτε. 0, 105. “«Ἵνέϑηκά σοι ποϑοῦντι, 

πε δενο αν ἘΣ Καϑ' ὕλην φυλὴν Συρίης 
στ αὸ ὃς ᾿Ἐμέϑεν πόνους ἀείδειν. 

Οουΐ. ϑ'ρίοῖ!, ἤσηι. 1. ο. ν. 109 564. -- ν. Ἢ λαῶν. Οοδά. 
ἐλανῶν. εἴ. ν. 18. -- ν. 26. ὅϑι., Οο44, ὅϑεν. τον. 31. τὲ μούσης. 
Οοἀά. τεμούσης. --- ν. 42. ὅϑι. Οοἀά. ὅϑεν. --- ν. 3, εἵξω. δϊς οοἀά. 
Μδέίγ. Ἰεβὶ νι] ἥξω. --- ν. 62. εἴσιδθω. Ου ἀ4. εἰς ἔϑω. --α ν.78. Ουἀά. 
ἕχας ταχέως. ---ἰ ν. 1060. φυλήν. δῆῇΆ᾽ο ἐπιθηάανὶε Μδίνᾶηρα, οοὐάά. 
φίλην. 

ΧΧΎ!. 

Εἰς τὸν ἅγιον ΠΙ͂αυλον, τὸν ἀπόστολον. 

᾿ἡρετῶν μέλιττα Παῦλε “Ριξα φιλευσεβέων ἔπλεον 
᾿Επὶ σοὺς ἄγοις με σίμ- Παῦλε, 

βλους, Ἔν χϑονὶ τετραπώρῳ γεί-- 
Ἵνα σὸν μέλι τρυγήσας τς γαὸ μύσχγους. 
“Ἱερῆς τροφῆς μετάσχω. ᾿Εδιδάσκετο προϑύμως 

«ς ἈΝ Ἁ ’ 

920. “Ἱερὰς γραφὰς τοχῆων 

]ερουσαλὴμ κατ᾿ ἄστυ 
“Ὑπὸ τῶν σοφὰ φρονούν-. 

των. 

ὅ. Βασιλεῦ μελῶν προφῆτα, 
Κιϑάρην. δίδου τινάσσειν, 
᾿Αρετῶν ὅπως γενάρχην 
ἹΠέλεσιν σοφοῖσι μέλψω. 

Ζαϑέους νόμους τελέσ- 
Γένος ᾿Ἄβραὰμ φυτεύει σας 

10..Ὃ μέγας Θεοῖο λάτρης, »-»Ἢ 5 γ γ7 
(βαρισαῖος ἣν ἐς ἄχρον, 

Κιλίκων τρέφουσι Τ᾿ αρσοὶ 20, Ὅϑεν εὐσεβῶν ὑπῆρχεν 
᾿Επὶ γῆς φανέντα Παῦλον. “Ἑτέρων πλέον διώχτης. 

“Ιρόμον ἐκ βρέφους ὃ- Θαλάμους δὲ τοὺς δι- 
ἑν χαϊίῶων 

“Ἵγίων σοφῆς γενέϑλης, ᾿4γρίως ὅλους ἐπόρϑει, 
1ὅ.᾿Ἰδίην ἀφῆκε πάτρην, “Ἀγίους δὲ τοὺς ἐν ἄστει 

Πατέρων πόλιν γενεήν. 90. Εδίδου φέρων φονεύειν. 



Ὁ} 

Ὦ φρενὸς, ὦ μανίης ἧς 
πέλε Παῦλος 

“Ὅττι σοφῶν ἀγέλην πᾶσαν 
ἀνἤρει. 

“Ἵερὴν ἔβαλλε πίστιν 
Πανικὸς πέλων διώκτης, 

30. Κατὰ τὰς πόλεις δὲ βαίνων 
«Δγίους κόλαζε πάντας. 

Καχὰ . γράμματα. γρα- 
" φέντα 

“Τ1άβεν ἐκ κακῶν προέδρων, 
«Ἁγίους ὕσους Ζαμασκὸς 

40. Τρέφε δεσμίους κομίσσαι. 

.«Τόγος ἐκ πόλου προχύ- 
ψας, 

Ὃ λόγῳ πόλον κυλίνδων, 
“Ἅμα φωτὶ παμιμεγίστῳ 
Τρέπεν ὡς τάχιστα Παῦ- 

λον. 

40. Πέσον ἡμέρας δὲ λάμι- 
ἷ ψας, 

Φάος ὀμμάτων ἀπούρας 
Κατὰ γῆν τάνυσσε Σαῦλον 
Κατὰ γῆν κακῶς μανέντα. 

“Χριστὸς ὕλων μεδέων σὺν 
γενετῆρι 

δ0. Παῦλον ἀπ᾽ ἀντιβίων τεύ- 
ξατο λάτρην. 

Νοέειν δὲ τὸν βαλόντα 
Ὅ βαλὼν ϑέλων τυπέντα, 
“Τἕγεν ἡμέρως ᾿Ιησοῦς 
᾿ΓΕπὶ γῆς πεσόντι Σαύλῳ. 

δῦ. ἐΞένον εὐσεβοῦσι ῥέξεις 
Ἐμὲ, Σαῦλε, νῦν διώκων. 
᾿ἀπαμείβεται δὲ Σαῦλος" 
“ζδγε μοι, τίς αὐτὸς ἔσκες; 

Ὃ Θεὸς πάλιν βοήσας 
60. Φάτο πρὸς λαλοῦντα Σαῦ- 

λον, 

Τελέϑω, λέγων, ᾿Ιησοῦς 
“χΑ4πὸ Ναζαρὲϑ' πολίχνης. 

Πάλιν ὃ φέρων τὰ πάντα, 
Τελέϑω ὃν ἐχδιώχεις, 

6ὅ. Βαρύ σοι πόδας τιταίνειν 
᾿Αταλοὺς πρὸς ὀρϑὰ κέντρα. 

Αχλύος ἠερίης ἔἕμιπλεε 
 Π]αῦλε 

Εἰπὲ, πόϑεν στεροπαῖς πᾶ- 
σι φαείνεις ; 

“Ρυπαρὸν ζόφον κομίζων 
70. Βλεφάροις, ἐ ἐς ἄστυ βαίνεις, 

Ὅϑι σοι πώλιν λαλήσω, 
“ σε, Παῦλε, δεῖ τελέσσαι. 

Σὺ γὰρ ἔϑνεσιν φαείνοις 
Θεϊκὸν φάος διδάσχων, 

70. Σὺ τὸν ̓ Ισραὴλ ἐλέγξεις 
Γενεὴν ἄπιστον οὖσαν. 

Τότε δὴ μαϑὼν ὃ Σαῦ- 
λος, 

νεῖ Χριστὸς αὐτὸς ἕλκει, 
“Ετάρων χέρας χρατούντων, 

80. 3τε τυφλὸς, ἠχολούϑει. 

“Ὑπνονυχκτίῳ δὲ λήξει 
ὍὌναρ ἐμφανεὶς ὃ Χριστὸς 
᾿νανίαν ἄνδρα ϑεῖον 
᾿Επὶ Σαῦλον εὐθὺ πέμψεν. 

8. (εγγοτόχον σχοτίην ἔδρα- 
χε Παῦλος 

Ὄφρα βροτῶν ζοφερὰν ἀ- 
χλὺν ἀπάξοι" 

(οβεροῖς "λόγοισιν εἶξας 
᾿νανίας ἐς διώχτην, 
“Ιράμεν ὕμμασιν χομίζων 

90. Τὸ διπλοῦν διπλοῖσι φέγγος. 

“Χαλεπὸν “ζόφον δὲ ῥίψας 
Κραδίης κόρον τε Σαῦλος, 
«“Ἰοετρὺν δὲ ϑεῖον ἐνδὺς 
Χάριτος Θεοῦ γεμίσϑη. 
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95. Ψόγον ἀϑλίων “Εβραίων . ()ωτὺς ἀειγενέος, Παῦ- 
Ὅλον ἀνδρικῶς πατήσας, λε; γεμίσϑης , 
Συνέχευε λυγρὸν ἔϑνος 100. Φωτογόνους δαΐδας πᾶσιν 
Τριάδα βροτοὺς διδάσκων. ἐρίζεις. 

Οοπῆ, δρῖο!. Βοπι. 1 6. Ρ. 89 8664. -- . 31. ὦ φρενὸς. 816 
ἐπιθπάανϊε [,60 ΑἸ] δειι5, οοἀ4, ΒᾶτΡ. ὦ  πρένεννι - ν᾿ 70. Α|}" βαΐνοις. 

ΧΧΥΤΙ. 

Εἰς Ἰωόννην τὸν ϑεόλογον. 

“Ἵγίων ᾽ γένος προέλϑοε 20. Ὃς ἐμοῦ Θεοῖο Χριστοῦ 
«Ἵγίῳ γέρας κομίζον, Γενέτης μόνον καλεῖτο. 
““γάμων φάλαγξ βοήσοι 
"γάμῳ φέριστον ὕμνον. Θεὸς οὖν πέλων ὃ Χρι- 

στὺς, 
ῦ. Βδελυρὴν ἐ ἔγωγε γλῶ ὥτταν "Ἐπέχων φύσιν τὲ πᾶσαν, 

Φορέων, ῥυπῶν τὰ χείλη ᾿Επὶ χεῖλος ἦλϑε λέμγνης 
᾿Απορῷ γόνῳ γε βροντῆς 80. Βροτὸς οἷά τις προλάμπων. 
Καϑαρὸν τὸν αἷνον ἄδειν. 

Φωσφόρε παρϑενίης » φο- 
Γονέων πάϊς φαάνϑη σφόρε αὐϑιῶν, 

10.“]ερῶν κλυτῆς τε ῥίζης, “Ημετέρῃ κραδίῃ φέγγος ἰάλ- 
Ζεβεδαῖος αὐτὸν ἥρως λοις. 
Σαλώμη τε παῖδα τίχτον. ᾿Ιαχὴν μίαν προπέμψας 

Ὑ μι. Ζυάδα χκλυτὴν ἁγρεύει, 

“ομον ἔσχε πλωτὸν ἄν- 55, ᾿Ιάχωβον ἐσϑλὴ ὃν ἄνδρα 
ὅρα ᾿“γαϑὸν κάσιν τε τυύτου. 

Ὁ πατὴρ νὰ δὲ ἄγρην, 
15. Σαλ ώμη͵ τεχοῦσα Χριστοῦ Κράτος ὡς ἴδον Θεοῖο 

Κλύε σύγγονας Θεοῖο. ΠΙροσέδαινον οἷ καλοῦντι, 
ΠΑατέρος σέβας λιπόντες, 

Ἰαχιῆς οὐρανίης, ὄβριμε 40. Κάλαμον, σκάφος, σαγή- 
κοῦρε, : ΨΥ γῆν. 

Στομάτων ἡμετέρων δέχνυ- 
,’ . 

σο δῶρα. “10γος ἐκλογὴν τελέσσας 
φ ᾿ - - ᾿Εχάλει δὲ καὐτὸ ἔνϑεν “]1κα καὶ δυῶν μαϑητῶν Α ᾿ τε}; ; 

20. Τὸν ὕλων ἄναχτα ϑεῖον (βιλέεσκε τόνδε μᾶλλον ἐ 
« ) , ,ὔ 2 , ε' ς , 

Ο πάϊς, διότι τέκνον «“Ζ“γίων ὅλων ἑταίρων. 
Σαλώμ ὑπῆρχε ϑεῖον. ὰ Ξ ᾿ ὰ ἐς ζω 4. ἢἥϊεγάλην χάριν δὲ βάλ- 

Ζαϑέου γὰρ ἦν Ἰωσὴφ λὲν 
Σαλώμη τόκος σαύφρων, ιλία φίλοις προσώποις, 
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᾿Ενὶ δε φρεσὶν φιλάγνοις Γόνος ἁγνὸς οὗτος ἔνϑεν, 
Θεϊκὴν ἔχευεν αἴγλην. 70: Σὺ δὲ μητέρα κρατίστην 
ἀπ κῦνι τ Καλέοις ἐμὴν τεχοῦσαν. 
Σοφίης οὐρανίης μεστὸς 

« “4 

ὑπάρχων, 70τε δὴ τότε χλυτόφρων 
ὅ0. ΕἘπέων οὐρανίων αὐλὸς Ἔς ξὸν κόμιζεν οἶχον 

ἐτύχϑης. ᾿4γανὴν Θεὸν τεχοῦσαν, 
Νόον ἔνϑεον φοροῦντα 80. Ἰδίην ποιῶν τεκοῦσαν. 
Καϑαρήν τὲ σάρκα; τοῦτον 
᾿“Αφανῶν ποιεῖτε μύστην, “Ὑπὸ Πάτμον ᾧ δ᾽ ἐ- 
Ὃ Θεὺς λόγος διδάσκων. τύχϑη 

“Θεύπαις νόμοισι φύτλοις, 
δῦ. «(Ξένα δεῖξε πλεῖστα τοῦ-- “Ἵγίους τόπους ἐάσας 

τον “Ἵσίης ἐπῆλϑε χῶρον. 
(διλέων ἄναξ δικαίως, ἮΝ λ ν " 
᾿Επὶ καρδίην ταϑῆναι , 80. Βροντογενῆ Θεὸν οὔν 
᾿Ιδίην παρέσχε μούνῳ. ὀλβίον εἴπω 

Τούνεχα ϑειοτόκου κοῦρος 
Ὅτε δ᾽ ἰχρίῳ προσῆλϑε ἐτύχϑη. 

00. Κασίγνητον αὐτὸν ηὔδει, Φορέων σϑένος Θεοῖο 
ἹΠαρίην ποιῶν τεχοῦσαν, [Ἔφεσον κίχησεν ἄστυ, 
ἹΠαρίῃ γόνον προσάπτων. Ὅπερ᾽ “Ἵρτεμις κακίστη 

90. “)΄νοφερῇ πλάνῃ κατεῖγεγε 
Πάλιν ἀγλαοῖο Πέτρου φερῆ " ᾿ 

Π]όρον ἐκμαϑεῖν ποϑοῦντος Χέρα καρτερὴν δὲ τεί- 
θῦ. Παρὰ δεσπότου γε χείνου, νας 

ἸΠόρον ἐκφανῶς καλύπτει. Ἡπάτης νεὼν καϑεῖλεν, 
“Βδελυρὸν δὲ τρέψε φάσμα 

Θειολόγου σοφίῃ κόσμος ᾿Ἰσίηϑεν ὡς πυρίπνους. 
ἐρύσϑη, 

Ζ)αιμονικῆς μανίης φάσμα- 9. ἱΡεκάσιν Θοοῖο μύϑων 
τα ῥίψας. Ἡπὺ χειλέων ψεκάζων 

“Ρέϑεσι ξύλῳ κρεμασϑεὶς λόγα δαιμόνων ἀμέρδει, 
70. λόγος παϑιών τε πάσχων, «Χϑονίων γένος δὲ σώζει. 

“1ἐγε παρϑένῳ τεκούσῃ, 
«1έγε παρϑένῳ μαϑεητῇ. ᾿Ἵσίδος εὐγυάλου λύτρον. 

ἀείσω, , 
Σέϑεν, ὦ γύναι, καλεί- 100. Θειολόγου δυνάμει κῦδος 

σοϑω ἀγείρων. 

Οοπῇ. δρίο. ἤοηι. 1. 6. Ρ. 90 5644. . 2), χομίζον. Οὐἀά, χο- 
μίζων. --- ν. 4. φέριστον. (οάά. φέρεις τὸν. - ν. 10. σύγγονας. 
δῖαν, Ιορὶ νυ]ί συγγόνους. -- ν. 17. ἰαχιῆς. [,60 ΔΙΙδίῖι5. οὲ Μᾶ- 
ΣΉ ῳ ἰαχῆς Ἰορσὶ νοϊυμπέ. --- ν, δ4. ἁγρεύει. Οοἀά. ἀγορεύει. -- 
«39, Πατέρος. δῖο οὐἀ. 5410. 1,60 ΑἸΠδέ, πατρός, "--- ν. 52. τοῦτον. 
ΧΗ τοῦτων. ταν, δὲ. ψοῖβιβ, ααΐῃ οἰἶδηι (υΐὰ δέγορ ἢ ἃ Οὐδοιτὰ 



πῷ 

οϑέ, οἱ φύτλης ϑογ θοπάμππι ριΐο. Οοίογοσαϊ ἔοσπιθ σογίυπι παθ6ο, 
Βἰδέαην μαὶο ἴπ 6856. ΟΡ Ἀπιδηιιθ 518 ἱπουσίαπι, αι Βαΐι8. ΒΕΓΌΡ 88 
γΘΓΒι15 πὶ 8}1:5 σοη ποτ]. Νὰπι πΘαῖ6 ΠϑΡΓΔΙΟΠ15. ΟΥΟ ΕἸ ΩΣ 
ΠΙΘἢ5. διισέο 5 Ἰὰοΐάθ ροτγοϊρίεαν, Οομπῆ, Νοί, Μδίγαπραρ δὰ ἢ. ] 

ΧΧΎ,Ι. 

[φ Ι 2. Εἰς τὸν ἅγιον πρωτομάρτυρα “Στέφανον. 

᾿Δρετὴν, ἀγῶνα, νίκην Ζάκοτον γὰρ ἔσκεν ἔϑνος 
Στεφάνου χλυτοῦ λιγαίνω, Βελίου στόλος κακίστου 

Σὺν ἀποστόλοις καλέσσω αρίης τε καὶ “Ιιβύσσης, 
Ἕι , ’ , 2 ψ“ κ Κι. ,ὔ 

Στίχα μαρτύρων χορεύειν. ὅ0..“σίης τε καὶ Κιλίσσης. 

ὅ. Βασιλεῖ Θεῷ γὰρ οὗτος Θαμινοὺς λόγους ὃ μάρ- 
ἸΠετ’ ἀποστόλους στρατεύ-- τυς 

ϑη, Κραδίης σοφῆς Ἰάλλων, 
᾿Ενὶ μάρτυσιν δὲ πρῶτος (ϑονεροὺς δίωχε χείνου 
Στεφάνοις ἔδησε κόρσην. Νέφος ὡς πνοαῖς ἀῆται. 

ἢ ραφικῶς ὅϑεν βοή, σω, ϑῦ. “Στεφάνῳ ϑεσπεσίῳ στέμ-- 
10. “Στεφάνου τὸ διττὸν εὖχος ματα πλέξω 

Ὅτ᾽ ἀποστόλοις συνῆπται, Γραφικῶν ἐκ χαλύχων ἄν- 
Ὅτι μαρτύρων προλάμπει. ϑεα δρέψας. 

“Ἱεροῖσι λόγοις γίχην 
Στεφάνου τάχιστα δόντες, 
(έρον ἀνέρας κατ᾿ αὐτὸν 

40. Πατέρα πλάνης βοῶντας. 

Ζιό μιν Θεοῖο λάτρην 
Ταχέως τέϑηχκε πρῶτον 

» - , Ν - 

15... 2γίων χορὸς μαϑητῶν 
ἸΠέγαν ἐνθέως σχοποῦντος. 

Κατὰ γὰρ Θεοῦ τοκήων 
Κατὰ ἡϊ]ωσέως τε ϑείου 
πέγον ὕβρεων ἀκοῦσαι 
Στεφάνου σοφοῦ λαλοῦντος. 

Στεφάνου τοὺς ἀέϑλους 
ὕστις ἀείδει 

Κραδίην εὐφροσύνης οἶδε 
κορέσσαι. 

2 - »Σ“-΄Ἄ - 

Ἐρατῆς γέμων Θεοῖο 4. “16γον εὐτόνως βοῶντες, 
΄ , μ 

20. Χάριτος βίης τε πλήρης, ᾿πάτης λεὼν λαβόντες 
Στέφανος λεῷ τε πρόσϑεν “ερεῖς τε τοὺς χακίστους, 
΄,᾿ , ᾿ 7) Ἵ-»- 

Τεράτων ἕτευχε πλῆϑος. Στέφανον τύόχος κατέσχον. 

Ζοφερῷ φϑόνῳ τυπέντες Π]ανίης μέϑῃ φλεγέντες 
Τινὲς ἀ) γρίων Ἑβραίων, 0. Φέρον ἐς χρίσιν ,ϑεόπτην 

925. Περὶ δογμάτων συνείρειν ᾿ΔἽδικωτάτων ϑοώχων 
Στεφάνῳ λόγους ἐπῆλϑον. “μα μάρτυσιν κακίστοις. 



πῆ 
Ἁ 

Οὔνομά σοι Στέφανος Θεὸν ἀντίον ποιεῖσϑε, 
σεπτὸν “ἐτύχϑη, “Ιὸ Χριστὸν ὡς τοχῆες 

-Τοὔνεχεν. εὐσεβίης στέμμα ᾿σεβῶς ϑεοκτονεῖτε. 
κομίξεις. δέχου γ᾽ ᾿ς Ὁ 

ὅ. Νομέμου νόου τραπέντες δῦ. Υπὸ πϑείψυχεῦς δὲ ϑείου 
“Αγίου λέγον πυϑέσϑαι, Πύλον ἐς τὸ ὄμμα, πέιιπει, 

Ὅτι Χριστὸν εἶπε νηὸν “1 Χριστὸν αὐτὸν ἥρως 
Σολοιιῶνος ἐχκαϑ ἕλκειν. 1δὲ δεξιῶν τοχῆος. 

Ξένατ' ᾿Ισραὴλ παρέξειν, ΠΠαρτυρικῆς στρατιῆς 
60. Νύόμιον, ἐντολὰς, χελεύσεις, ἀρχὸς ἐτύχϑη 

Τὰ δὲ ἸΠ]Πωσέως ἀμείψειν 90, Εἵνεχεν εὐσεβίης, ἑίνεκοα, 
“τε μὴ σοφῶς τεϑέντα. ἀπ καϑδον, 

Φανερὸν δὲ πᾶσι τεύχων 
«Τἕγεν οὐρανὸν διοῖχϑαι, 
“Ὅράαν δ᾽ ἄνακτα “Χριστὸν 
Πατρὶ δεξιῶν συνόντα. ᾿ 

Ὃ λεὼς δ᾽ ἅπας ἐκεῖνος 
“μα ποιμέσι πλανήϑη 

θῦ. Κακομαρτύρων ἀκούσας 
Στεφάνῳ προέσχε ϑείῳ. 

Προσέχον δὲ πρὸς πρό- 9ῦ. “Χὸλ ος ἄγριος δ᾽ ἐτύχϑη 
; σώπον Κατὰ μάρτυρος παροῦσιν, 

Θεϊκὴν ϑέυυσαν αἴγλην, Ὅϑεν αὐτὸν ἐκδραμόντες 
“Χάριν ἀγγέλου γὰρ ἔσχεν “«1ιϑάκων ἔβαλλον ὄμβρῳ. 

- υ 'γνὺ 
70. Στεφάνου πάγαγνος ὄψις. Ῥύγον 7 ἤτεεν ὃ μάρτυρ 

“γίων σε Στέφανε πρῶ- 100. Σὸν ἁμαρτίῃ τε λύττης 

τον ἀείδω, ; “χάχως ἑοῖς φονεῦσι 
Ὅτι Χριστοῦ τὸ πάϑος Θεὺν εὐμενῶς ἐᾶσαι. 

πρῶτος ὑπέστης. ᾿ 

- Ραϑάγῳ φρένας δονήσας ἱβιϑύρων δὲ, Χριστὲ, 
᾿ Ἱερεὺς ὕλων ὃ προὔχων λέξε, 

70. Τὰ κατηγόρων ἀλιτρῶν ᾿Εμὸν ἄρτι πνεῦμα δέξαι" 
Σιεφάνῳ. κέλευσε λύσιν. 10θὅ Γόνατα χϑονὶ προσάψας 

Πόλον ἐς τὸ πνεῦμα πέμι-- Στόμα ὁ᾽ εὔλαλ ον διοίξας 
“ἴξγεν εὐκόλως ὃ μάρτυς, 
Ὅτι Χριστὸν εἶπε !Π σῆς 

80. Ἰδίου νόμου τὺ τέρμα. 

Ζπξι. 

Στέφανε “Χριστοφόύρε, 
Χριστὸν ἐμῇσιν 

Τό περ ὕμμες ἀγνοοῦν- “Τιτανεύων χακίαις ἵλαον 
τες ἔρδοις, 

σου. διρίοι!. σιν. 1. 6. Ρ. 94. 5βρᾳ4ᾳ. --αὖν. 10. σποκοῦντος. δῖσ 
οο οο5, Μαζί ρα δ.51:5. 680 άπ νοσθηὶ ἴῃ δοουβαίί νην σχοποῦντα 
δοινοιέοίο. --- ν. 32, Οσοά, Βδν". σοφῆς. ΑΙ" σοφίης. -- ν. 88, 
Οὐάά. τοχῆες. -ππ ν, 98. Ουάά. ὄβρῳ. --- ν. 101, φονεῦσι, δοιὰ. 
ονδύσαν. 

--..-....--....“»ὕὅ0. «:-Ὁὄ.τἜϑὕΣΝ......ὕ.ϑὸ.;ὕὌὉὕὼὲ..ϑ.Ψὕ5.ὅὃΨ;ΣἿῈΧὨὡπὕπῷ 



πὅ 

ΧΧΙΧ, 

Εἰς τὸν κύριον Παῦλον τὸν κανδίδατον καὶ Μαρίαν 

τὴν μητέρα αὐτοῦ κοιμηϑεῖσαν ἢ ἐν χυρίῳ. 

Παῦλος. Θεὸς οὖν ὃ ταῦτα τεύξας 
90. Ἐμὲ τὴν πάλαι γεγῶσαν 

Θανέειν κέλευσεν, ἄρτι 
φύσεως γόμους τελοῦσαν. 

᾿Τγαϑοῦ πεσόντος ἕρχους, 
ἸΠαρίης ἐμῆς τεχούσης, 
Τίνα τὸν γόον τελέσσω; 
Τίσι δακρύων ῥεέϑροις; 

ΤΠ|αὖλος. 

Ὥ. Τίπτε τεὸν, Π]αρίη, χάλ- ᾿Ιαχὴν ἰάλλε, ειῆτερ, 

λιπὲς υἱὰ Μέγα μοι τρυγῶντι πένϑος 
Ποντοπορεῖν βιότου χύμα- 3.5. χέων ὅπως τὸν ὕγχον 

ὴ τα μοῦνον; “π᾿ ἐμῶν φρενῶν σχεδάσ- 
Βλαβεραὶ πνέουσιν αὖ ραι σω. 

“1 ἁμαρτάδος φαράγγων, ᾿“σπίδος ἡμετέρης σεῖο πε-- 
“Βιότου σκάφος βϑοτοῖσιν σοΐσης, 

10. Υποπόντιον ποιοῦσαι. ᾿Αντιβίων με. δέος δάμνα 
βελέμνων. 

Γνόφος ἕσχατος καχοῖσι 
“φ ἁμαρτάδων ὑμίχλης ἡΤαῤίαὶ 
᾿ποτίχτεται προβαίνων 

Κραδίης στέρησιν οἴμοι 
Βίον ἐσχάτως ταράττειν. ας Φφεθα : 

40. Φίλε παῖ τεὴν ἀρείην 
τοί 7 Ὑ ,»- 
Σϑένος οὐχ ἔχει χομιίζειν π᾿ - , 

1ὅ. “,ιδ' νῦν. ἐμοί γε Παύλῳ «-«ὐξνι Ἄ - 
᾿ςαεὶ κακῶς στροβοῦσαν. Βιότου πλέοντι πόντον 

᾿Εδέχϑη γνόφος, ϑυέλλη 

Ί 
ἼΤόγον ἐχτεχεῖν συνῆϑε 

Ταρυχοὺς τροφὰς κομίζων. γ εἐχεῖν συνῆϑ 
» , Ξ αἷς ἢ, μι ἕ Καϑαρὸν γέφος ἁνίης, 

ἸΠαρία. 40. Ζ4ιὰ σὺν μέγιστον (λγος 
σα, 9ἡ , ΙΠέρος ἡ τάλαινα λεῖψεν. Εδάης ἅπαντα, τέχνον. ὺ 

20. Ὅσα γῆς ὕπερϑεν ἕρπει Δ ΝῪ 
εἰ , ᾿ ]Παῦλος. (τι πὲρ νόμοισι φύτλης 

Ἔ ἧς ; , παρ γὴ ΄ 
Θιωϑῥόυ φϑοραῖς συνῆπται. ἢϊερόπων χάχιστα τύσσα 

Πάϑεν οὐδὲ εἷς ἁπάντων, 
Χριστὸν ἄγων βιότου Ζιό με στόνος δαμιάζει 

σύμπλοον ἅλμης, ὅθ. Βιότου κλόνον σχοποῦντα. 
Χείματος οὐ τρομέεις ἔγ-- 

’ 
ὔ᾽ 

᾿ τρόμον αὔρην. Παρία. 
" Ὶ γ ν δί -» 

20. Ζυγὸν ἐνδέδωκε πᾶσιν ον ἐς Θεὸν τιταίνων, 
« , Ν Ψ 

Ο πάλαι Θεὸς ποιήσας Γόνε, τὸν γόνον Θεοῖο, 
2 Ἁ - ’ - 

“πὸ γῆς φύσιν λαβοῦσιν Τὸν ὅλων καλῶν νγομῆα 
᾿Επὶ γῆν πάλιν βαδίζειν. Νοεροὺς λύχους ἀλύξοις. 



"τ 

δῦ. Τεῖχος ἔχεις κρατερὸν, γοῦ- 80. Βίος εὐσεβὴς ϑεόφρων, 
γὲ, τεχούσης αϑαραὶ λιτῶν πορεῖαι 

“Χριστὸν, ὃς ἀντιβίων ἔϑλα- ᾿Εμὲ πρὸς Θεὸν συνῆπτον. 
’ 

σε κόρσας. ἈΝ τ ν : 
Υπὸ δὲ σκέπην μεγίστην 

“- , ἣν δ. 
Ξένα δόγματα βδελύττου Τ ελέων τεῶν λιτάων, 
“μα τοῖς καχοῖς τοκεῦσιν, ϑ8ῦ. Θεὸν εἶχον εὐνοοῦντα, 
« ’ - ,ὕ εῚ 2 -" 

Ὅσα περ δόμου Θεοῖο Βίον εἶχον εὐδρομοῦντα. 
600. ̓ ““πελαύνεται νομεῦσιν. ἘῚ ᾿ 

Παῦλος ἐγὼ στονοεὶς 
Ὅλος εὐσεβὴς φαείνου πῶς ἐφαάνϑην, 

Κραδίην σοφῶν χκαϑαίρων, Πῆτερ ἐμὴ γλυχερὴ » σεῖο 
Θεὸν ἀξίως γεραίροις ϑανούσης; 
Πραπίσιν, λόγοισιν, ἔργοις. ΗΝ 

θ0ὅ. ΠΠολιοῖς γένοιο ῥάβδος, Φάος εἰσορᾷν Θεοῖο 
᾿Απορουμένοισιν ὕλβος, 90. Ποϑέειν ἔχειν τε ϑάρσος, 
Νοσεροῖς ἄκος προλάμποις, Φίλε παῖ, φίλον Θεοῖο 
᾿Αδικουμένοισιν ἕρχος. “Ιερὸν βίον διώκοις. 

Παῦλος. ; Οὐρανίης Τριόδος πάγ- 

“Ρυπαρῶς ἀεὶ βοώσας ᾿ χλυτον φἴχος, 
70. Ῥυπαρὸν φέρω τὸ βλέμμα Κοῦρε, σὲ πάρ χϑογίοις 

Ὅϑεν ἐς Θεὸν νοῆσαι ὄντα σαίσοι. 
᾿Απορῶ τοῦ σοῦ γε ϑάρ- 90. Χαρίης Θεῷ φανήσῃ 

σους. “πὸ πράξεων ἀλιτρῶν 
Ἐπὶ ϑέσχελον διαίτην 

Ἔχ μακάρων στονύεις Πάλιν ἑστιῶν προϑίμως. 
Παῦλος ἐτύχϑην, τ ἐν ον 

Ἱπῆτερ ἐμὴ σταϑερὴ, σεῖο ἱῬῦγον δἰ φύγοις δὲ 
ϑανούσης. χέρας φλαῦρον ὡ δι 

70. Σὺ δὲ δὴ πάρος τεχοῦσα 100. Τὺ ἁμαρτάδων ὐπηδὸν, 

Ἐπὶ γῆς ἐμοὶ παροῦσα, Θεὸν εἰσίδοις ἀπαύστως 
Πέλες ἄγκυρα χρατίστη πὶ σὸν βίον σκοποῦντα. 

Θεὸν ἵλεω ποιοῦσα. ᾿ϑανάτου Τριάδος παγ- 
χρατὲς ἕρμα 

Τὰ σὰ γὰρ φέριστα Ἔχ ϑανάτου σε λυγροῦ, 
πάντα ᾿ χοῦρε, σαώσει. 

σοηΐ. 5Ρ1.}}. Βοπι. ]. ο, Ρ. 121 544. - Ἐ χοιμηϑεῖσαν. ὅδ᾽ δπηιθη- 
ἄανϊ!ε Ρ. Μαίγδηρα, Οοἀά. χονμηϑέντας. --- ν-. ὃ. Οοαἀά. ἐπ᾽, -αν. 12. 
(οἀὰά, ἀπ᾽. --- ν. 14, Οοἀ. ΒᾶγΡ. ἐσχάστως. --- ν. 10. Ουἀά. πνέοντε. 
--- ν. 20. Οοάά. γῆ. --- ν. 40, σοἀά. φιλόπανι τε ἣν. --- ν. 42. Ουπά. 
στροβοῦσα. --- ν. 48. Οοἀά. συνήϑη. --- ν. 60. Οοάά, δομεῦσεν, --- 
νυ, 79. Οοἀά, φέρεις τά, --- ν. 98, ΘΟ, ὀστέων. 

-- --.--.ὄὅὕὌὉΆἉὉ.---. 



. 
Απάιοες Αἰ οίέρινἶο. 

ΧΧΧ, 

Εἰς τὸ Χριστοῦ γεγέσιον. 

Εὐφραίν εσϑε δίχαιοι" 
Οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσϑε" 
Σχιρτήσατε τὰ ὕρη, 
Τοῦ Χριστοῦ γεννηϑέντος. 

ὕ. Παρϑένος καϑέζεται, 
Τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη, 
Βαστάζουσα ἐν χόλποις 
Θεὸν λόγον σαρχωϑέντα" 
Ποιμένες τεχϑέντα δοξάζουσι" 

10. ΠΠ]άγοι τῷ δεσπότῃ δῶρα προςφέρουσιν" 
᾿γγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν" 
᾿Αχατάληπτε κύριε, δόξα σοι. 

ΤῸ} πατὴρ εὐδόκησεν 
(0, λόγος σὰρξ ἐγένετο, 

1ὅ. Καὶ ἡ παρϑένος ἔτεκε Θεὸν ἐνανϑρωπήσαντα" 
““στὴρ μηνύει" 
ἹΠάγοι προςχυνοῦσι" 
Ποιμένες ϑαυμάζουσι καὶ ἢ κτίσις ἀγάλλεται. 

Θεοτόχε παρϑένε, ἥ τεκοῦσα τὸν σωτῆρα, 
“Ἀνέτρεψας τὴν πρώτην κατάραν τῆς Εὔας, 
Ὅτι μήτηρ γέγονας τῇ εὐδοκίᾳ τοῦ πατρὸς, 
Βαστάζουσα ἐν κόλποις Θεὸν λόγον σαρκωϑέντα. 
Οὐ φέρει τὸ μυστήριον ἔρευναν, 
Πίστει. μόνῃ τοῦτο πάντες δοξάζομεν, 

φὅ, Κράζοντες μετά σου, καὶ λέγοντες" 
᾿Ἵνερμήνευτε κύριε, ὀϑξα σοι. 

90 

Ὑιάο: Απάγραρ ογδέϊοπμθϑ, βο]θοίίΐᾳιθ σδηοηθϑ δὲ Τυϊυᾶία ο. 
ἘγδποΙβο, ΟΟπθοἤ511ι5 ῬΔ} 5115 1644. [0], Ρ. 934. 



τι} 

ΧΧΧΙ. 

Εἰς τὸ ἀπόδ εἰπὸν». 

Πρόσεχε οὐρανὲ καὶ λαλήσω, 
Καὶ ἀνυμνήσω “Χριστὸν, 
ὃν ἐχ παρϑένου σαρκὶ 

᾿Επιδημήσαντα. 

ὥ. Συνέλϑωμεν τῷ Χριστῷ, 
Πρὸς τὸ ὕρος τῶν ἐλαιῶν" 
ἸΠυστικῶς μετὰ τῶν ἀποστόλων 
Συναυλισϑῶμεν αὐτῷ. 

᾿Ἐννόησον ταπεινή μου καρδία, 
10. Τίς ἡ τοῦ μύλωνος παραβολ ΓᾺ 

Ἣν προεῖπε “Χριστός, 
Καὶ νῆψον λοιπόν. 

“Ετοίμαζε σεαυτὴν, ὦ ψυχή. μου, 
Ἐπὶ τὴν ἔξοδον" 

1Ὁ. Ἢ παρουσία ἐγγίζει ... 
Τοῦ δικάστου κριτοῦ. 

Γι ρίτυσ ἴῃ ΓΟ βυργᾶ οἰξαίο Ρ. 315... 

᾽ 

ν᾿ . 20: τυ 

:ῳ 

᾿Ωμδὴ εἶδ τὴν Μεσοπεντηχοστήν. υκλὸν 
- τὸς 

»Ἔϑνη- κροτήσατὲν,. ) οιοπκίδν Ψὐ δι; 

λυ ϑεΝ ϑρηνήσατε" ὌΝ ν᾽ εἰ ότ 
Ο ζωοδότης γὰρ “Χριστὸς ᾿ ἰον ἸΓΟδ 
Τὰ δεσμὰ διέῤῥηξε τοῦ δου, . το τ λυ, 2ϑττο 

-- ὅ. Καὶ νεχροὺς ἀνέστησε; Ὁ οὐοῦ 
Καὶ νόσους ἐϑεράπευσε τῷ λόγῳ. 
Οὗτός ἐστιν ὃ Θεὸς ἡμῶν, ὃ δοὺς ζωὴν. 

"Τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῷ ὀνόματι αὐτοῦ." 

Θαῦμα παρέδειξας, 
10. Τὸ ὕδωρ εἰς οἶνον μετελϑιὼν, 

Ὃ ἐν «Ἵἰγύπτῳ ποταμοὺς 

ΧΧΧΠ. μι, τὴν 
ὶ ἱ 



᾿9 

ἹΠεταστρέψας, δέσποτα, εἰς αἷμα" 
Καὶ νεχροὺς ἀνέστησας, 
“Σημεῖον τοῦτο δεύτερον τελέσας. 

16. “όξα, σῶτερ, τῇ ἀφάτῳ σου βουλῇ" 
4όξα τῇ κενώσει σου, δὲ ἧς ἐἠξανμον ἡμᾶς. 

“Ῥεῦϑρον ἀένναον ὑπάρχων, κύριε, 
Ζωῆς ἀληϑινῆς. σὺ εἰ ἢ ἀνάστασις ἡμῶν" 
Θέλων ἐκοπίασας. σῶτέρ μου, καὶ ἑκὼν ἐδίψησας͵, 

20. Τοῖς γόμοις τῆς φύσεως ὑπείχων, 
Καὶ εἰς Σιχὰρ ἀφικόμενος, 
Σαρκὶ τὸ ὕδωρ ἐζήτησας τῇ ϑαναβείτιδε πιεῖν. 

Ἴρτους εὐλόγησας, ἰχϑύας ἐπλήϑυνας, 
Ὦ ἀχατάληπτος Θεὸς, καὶ λαοὺς ς ἐχόρτασας ἀφϑόνως" 

230. Καὶ πηγὴν ἀένναον σοφίας τοῖς διψῶσι ἀπηγγείλω. 
Σὺ εἴ σωτὴρ ὃ Θεὸς ἢ ἡμῶν. ὃ δοὺς ζωὴν 
Τοῖς πιστεύουσιν ἐν τῷ ὀνόματι τῷ σῷ. 

ψίά.. 10Γ. 5. 6, Ρ. 326, 

-.«.»οἍ .-.΄ 0 ........:. 

ΧΧΧΙΠ. 

ἸὩι δὴ εἰς τὴν Μεσοπεντηκοστήν. 

Θαύμασι κατεχόσμησας τοὺς ἀποστόλους σου" 
Τέρασιν ἐμεγάλυνας τοὺς μαϑητὰς, 
Ἔν παντὶ τῷ χόσμῳ δοξάσας, σῶτερ ἡμῶν, 
Καὶ δοὺς αὐτοῖς τὴν βασιλείαν σου. 

ὅ. Ἅπαντα κατεφώτισαν τῆς γῆς τὰ πέρατα, 
Θαύμασι καὶ διδάγμασιν οἱ μαϑηταὶ, 
Καὶ ποιχίλοις τρόποις τὸν λύγον κηρύξαντες, 
Χριστὲ σῶτερ, τῆς βασιλείας σου. 

“ἌἝϊνεσιν ἀναπέμπομεν τῇ βασιλείᾳ σου" 
10. Ὕμινον. σοι δὲ προςάγομεν τῷ δὲ ἡμᾶς 

᾿Επὶ ὶ γῆς ὀφϑόντι καὶ κόσμον φωτίσαντι,. 
Καὶ τὸν ᾿“δὰμ ἀνακαλέσαντι. 

46ξα σοι πάτερ ἅγιε, Θεὲ ἀγέννητε" 
, Ζ466ξα σοι λόγε ἄχρονε μονογενές" 

Νὸ..: Ηγπιη. ΠῚ. 4 



ἢ 

10. 

“όξα σοι, τὸ πνεῦμα τὸ ὅν » καὶ. Μοόνωνὴς 
Καὶ ὁμοούσιον πατρὶ καὶ υἱῷ. . ᾿0Ὁ 

Ὃ πάντα περιέπων τὰ πέρατα, πο τὰ 
Ἵνῆλϑες, ᾿Ιησοῦς, χαὶ ἐδίδασκες αἰδὶς 
Ἔν τῷ ἱερῷ τοὺς ὄχλους τὸν λόγον τῆς ἀληϑείας, 
Τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ὡς ᾿Ιωάννης βοᾷ. 

᾿ἤνέπτυξας τὰ Χείλῳ σου, δέσποτα, 
ΕῚ Ὕ , “ -Ὁ- “ Α ν᾿" ’ὔ 

ἔχηρυξας τῷ κόσμῳ τὸν ἄχρονον πατέρα, 
Καὶ τὸ πανάγιον πνεῦμα, τὸ συγγενὲς 

". ἘΣΣῚ 

᾿μφοτέρων. φυλάττων καὶ μετὰ σάρκωσιν. 

τὴ » -" ΓΕ. “" λ ἐς 
[) Ἔρχθμι του ετρθα ἘΣΕ ἑιυσάς, 

οἸΤοῖς ἔργοις ἐπιστώσω τοὺς λόγους σους. 
᾿Ιάσεις τελῶν,, σῶτερ, χαὶ σημεῖα, παράλυτον ἀνορϑῶν, 
“Ἱεπροὺς καϑαίρων καὶ τοὺς νεχροὺς ἀνιστῶν. 

Ὅ ἄναρχος υἱὸς ἀρχὴ γέγονε, λαβὼν τὸ καϑ' ἡμᾶς" 
᾿Ενηνϑρώπησε καὶ μέσον τῆς ἑορτῆς ἐν σθνε, λέγων᾽ 
Προςδράμετε τῇ πήγῃ τῇ ἀεννάῳφ" 
Ζωὴν ἀρύσασϑε. 

Ψ1. 1, δὲ Ρ. 328. 868. 

ΧΧΧΙΥ. 

Ἰησοῦς ὑπὲρ τοῦ κόσμου ἐπειγόμενος παϑεῖν, 
Θέλων συνανέρχεται τοῖς ἐἱανλμεανν αὐτοῦ 
᾿Επὶ τὴν πόλιν “Ἱερουσαλὴμ. 
Πρὸς τὸ ἑχούσιον πάϑος, "ὃ ἦλϑε ἀαϑεῖν. 

“Ετοίμαζε, ᾿Ιουδαία, τοὺς ἱερεῖς σου" 
Εὐτρέπιζε τὰς χεῖρας πρὸς ϑεοχτονίαν. 
᾿Ιδοὺ γὰρ ἦλϑε πραὺς καὶ ἥσυχος ἐπὶ τὸ πάϑος, 
ζ“μνὸς ὑπάρχων καὶ ποιμὴν ἡμῶν," 
Χριστὸς δ΄ βασιλεὺς ᾿Ἰορωηὴν 

“Ὑπύδεξαι, Ιουδαία, τὸν βασιλέα" 
Ἰδοὺ γὰρ πρὺς. τὸ πάϑοὸς ἔρχεται ἑκουσίως," 
Ἵνα πάϑῃ καὶ σώσῃ 'τρὺς κράζογτας 0 Ὁ ἢ 

ΤΥ 

Τὴ κυριαχῇ τῶν βαΐων; ἑσπέρας εἷς τὸ ἀἀπόδοηνξυ». 
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᾿Αχαταπαύστως" εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος 
Σταυρῷ σῶσαι τὰ σύμπαντα. 

Ηόοδβοο γϑῦϑι115 δχβουὶρδὶ οχ ἀπᾶάγθδο ΤΥΣΟΟΪΟ, νθβρογα δὰ (οπι- 
Ρἱθέογίαπι ἀδοαπίαίο. Οοπῆ, 101. 586 }118 οἰξδέυπι Ῥ..911. 

10. 

15. 

20. 

ΧΧΧΥ, 

Ὕμνος. 

Ὅν στρατιαὶ οὐρανῶν δοξάζουσιν᾽ 
Ὃν φρίσσει τὰ “Χερουβὶμ καὶ τὰ Σεραφίμ' 
Πᾶσα πνοὴ καὶ κτίσις “ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε 
Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας. ’ 

Ἡμαρτηκότα ᾿ σῶτερ, ἐλέησον" 
ἐέγειρόν μου τὸν νοῦν πρὸς ἐπιστροφήν" 

Ζέξαι μετανοοῦντα " οἰκτείρησον βοῶντα" 
Ἥμαρτόν σοι μόνῳ" ἠνόμησα, ἐλέησόν με. 

“Πικαιοκρίτα σῶτερ : ἐλέησον, 
Καὶ ῥῦσαί με τοῦ πυρὸς καὶ τῆς ἀπειλῆς, 
ἭΝ μένω ἐν τῇ κρίσει δικαίως ὑποστῆναι" 
᾿ἄνες μοι πρὸ τέλους δὲ ἀρετῆς καὶ μετανοίας. 

Φεῖσαι, σῶτερ 3 τοῦ ἰδίου πλάσματος, 
Καὶ ζήτησον ὡς ποιμὴν τὸ ἀπολωλὸς πρόβατον" 
Πλανηϑέντα ἐξάρπασον τοῦ λύκου" 
ἮΝ δ αὖ με ϑρέμμα ἐν τῇ μονῇ τῶν σῶν προβάτων. 

Ὅταν καϑίσῃς χριτὴς ὡς εὔσπλαγχνος, 
αὶ δείξῃς τὴν φοβερὰν δόξαν σου,. “Χριστέ; 
Ἢ ποῖος φόβος τότε, καμίνου καιομένης, 
Πάντων δειλιώντων τὸ ἄστεχτον τοῦ βήματός σου, 

Τιορτῖίαν τ Μαρηο αποηθ πάν θδθ |. ο. Ρ. 293. 



ὃ. 

10. 

1ὅ. 

20. 

δῷ 

ΧΧΧΥΙ͂. 

Κανὼν ὁ μέγας. 
“ιδὴ α. 

Βοηϑὺς καὶ σκεπαστὴς ἐγένετό μοὶ εἷς σωτηρίαν" 
Οὗτός μου Θεὸς χαὶ δοξάσω αὐτόν" 
Θεὸς τοῦ πατρός μου καὶ ὑψώσω αὐτόν, 
᾿Ενδόξως γὰρ δεδόξασται. 

Πόϑεν ἄρξομαι ϑρηνεῖν 
Ἰὰς τοῦ ἀϑλίου μου βίου πράξεις; 
Ποίαν ἀπαρχὴν ἐπιϑήσω, Χριστὲ, 
Τῇ γῦν ϑρηνῳδίᾳ; 
᾿Αλλ ὡς εὔσπλαγχνός μοὶ δὸς παραπτωμάτων ἄφεσιν. 

Δεῦρο τάλαινα ψυχὴ σὺν τῇ σαρχί σου" 
Τῷ πάντων κτίστῃ ἐξομολογοῦ, 
Καὶ ἀπόσχου λοιπὸν τῆς πρὶν ἀλογίας, 
Καὶ προςάγαγε Θεῷ ἐν μετανοίᾳ δάχρυα. 

Τὸν πρωτόπλαστον ᾿δὰμ, τῇ παραβάσει παραζηλώ- 
σᾶς, 

Ἔγνων ἐμαυτὸν γυμνωθέντα Θεοῦ 
"Καὶ τῆς ἀϊδίου βασιλείας καὶ τρυφῆς 
4ιὰ τὰς ἁμαρτίας μου. 

Οἴμοι τάλαινα ψυχή" 
“Ὲ ὠμοιώϑης τῇ πρώτῃ Εὔᾳ; 
Εἶδες “γὰρ κακῶς καὶ ἐτρώϑης πιχρῶς, 
Καὶ ἥψω τοῦ ξύλου, 
Καὶ ἐγεύσω προπετῶς τῆς παραλόγου βρώσεως. Ν 

᾿Αντὶ Εἴας αἰσϑητῆς ἥ νοητή μοι κατέστη Εὔα, 
Ὃ ἐν τῇ σαρκὶ ἐμπαϑὴς λογισμὸς, 
“Δ εικνὺς τὰ ἡδέα καὶ γευόμενος ἀεὶ 
Τῆς πικρᾶς καταπόσεως. 

᾿Επαξίως τῆς ᾿Εδὲμ προεξεῤῥίφη, 
Ὡς μὴ φυλάξας μίαν σου, σῶτερ, ἐντολὴν ὃ ᾿δάμ" 
᾿Εγὼ δὲ τί πάϑω, ἀϑετῶν 
Διὰ παντὸς τὰ ζωηρά σου λόγια; 

Τὴν τοῦ Κάϊν μετελϑὼν μιαιφονίαν τῇ προαιρέσει, 
Γέγονα φονεὺς, συνειδότι, ψυχῆς, 



40. 

θῦ. 

5] 

Ζωώσας τὴν σάρκα καὶ στρατεύσας κατ αὐτῆς 
Ταῖς πονηραῖς μου πράξεσι. 

Τῇ τοῦ “Ἧβελ, Ἰησοῦ, οὐχ ΣΙ ΘΉΡ ΑΝ δικαιοσύνῃ, 
Ζῶρά σοι δεχτὰ οὐ προςῆξά ποτε, 
Οὐ πράξεις ἐνθέους, οὐ ϑυσίαν καϑαρὰν, 
Οὐ βίον ἀνεπίληπτον. 

Ὥς ὃ ὃ Κάϊν χαὶ ἡμεῖς, ψυχὴ ἀϑλία, 
Τῷ πάντων χτίστῃ πράξεις ῥυπαρὰς 
Καὶ ϑυσίαν ψεχτὴν χαὶ ἄχρηστον βίον 
Προςηγάγομεν δμοῦ, διὸ καὶ κατεκρίϑημεν. 

: Τὸν πηλὸν, ὃ »κεραμεὺς, ζωοπλαστήσας, 
Ἐνέϑηχάς μοι ,»σάρχα καὶ ὀστᾶ, καὶ πνοὴν καὶ ζωήν" 
241λλ.: ὦ ποιητά μου καὶ λυτρωτά μου καὶ γνωστὰ 
αὐ εν α δέξαι με. 

᾿Εξαγγέλω σοι, σῶτερ, τὰς ἁμαρτίας, 
“ἄς εἰργασάμην, καὶ τὰς τῆς ψυχῆς 
Καὶ τοῦ σώματός μου πληγὰς, 
“ἧς οἱ ἔνδον μιαιφόνοι λογισμοὶ λῃστρικῶς μοι ἐπέϑηκαν. 

Εἰ καὶ ἥμαρτον, σῶτερ, ἀλλ᾽ οἶδα, 
Ὅτι φιλάνθρωπος εἶ, πλήττεις συμπαϑῶς 
Καὶ σπλαγχνίζῃ ϑερμῶς ἢ δαχρύοντα βλέπεις, 
Καὶ προςτρέχεις ὡς πατὴρ ἀνακαλῶν τὸν ἄσωτον. 

᾿Εῤῥιμένον με, σῶτερ: πρὸ τῶν πυλῶν σου, 
Κὰν ἐν τῷ γήρει μή μιξ ἀποῤῥέψῃς εἰς ἕίδου κενόν" 
᾿λλὰ πρὸ τοῦ τέλους ὡς φιλάνϑρωπός μοι δὸς 
ΠΙαραπτωμάτων ἄφεσιν. 

ἃ Ὅ λῃσταῖς περιπεσὼν ἐγὼ ὑπάρχω τοῖς λογισμοῖς μου, 
Ὅλος ὑπὶ αὐτῶν τετραυμάτισμαι γῦν, 

.] Ν 

᾿Επλήσϑην μωλώπων, ἀλλ αὐτός μοι ἐπιστὰς, 
- ’ὔ 

Χριστὲ σῶτερ, ἰατρευσον. 

ς , 

]ερεύς μὲ προϊδὼν ἀντιπαρῆλϑε, 
ἹΚαὶ δ “Τευίτης βλέπων ἐν δεινοῖς ὑπερεῖδε γυμνόν, 
ἶλὰ,,.8 ἐκ Π]αρίας ἀνατείλας ᾿ΤΙησοῦς, 
Σὺ ἐπιστάς με οἴκτειρον. 

Υ 

Ὅ ἀμνὸς ὃ τοῦ Θεοῦ ὃ ὃ αἴρων πάντων τὰς ἁμαρτίας, 
Ζρον τὸν χλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρὺν τὸν τῆς ἁμαρτίας, 
Καὶ ὡς εὐσπλαγχνός μοι δὸς παραπτωμάτων ἄφεσιν. 



70. 

70. 

80. 

80. 

90. 

ὅ. 

ΙΗ ετανοίας ὃ καιρὸς, προςέρχομαί σοι, τῷ πλαστουρ- 
γῷ μου; 

ζάρον δὺν κλοιὸν ἀπὶ ἐμοῦ τὸν ᾿βαρὺν τὸν τῆς ἁμαρτίας, 
Καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δὸς παραπτωμάτων ἄφεσιν. 

ΤΗ͂Σ βδελύξῃς με, σῶτερ, 
Τηῃ ἀποῤῥίψῃς τοῦ “σοῦ προςώπου, 
ρον τὸν κλοιὸν ἀπὸ ἐμοῦ τὸν βαρὺν τὸν τῆς ἁμαρτίας, 
Καὶ ὡς εὔσπλαγχνος μοι δὸς παραπτωμάτων ἄφεσιν. 

Τὰ ἑχούσια, “σῶτερ , καὶ τὰ ἀκούσια πταίσματά μου, 
Καὶ τὰ φανερὰ καὶ χρυπτὰ καὶ γνωστὰ καὶ ἄγνωστα 

πάντα, 
Συγχωρήσας ὡς Θεὸς, ἱλάσϑητι καὶ σῶσόν με. 

Ἔχ νεύτητος, σῶτερ; τὰς ἐντολάς σου ἐπαπωσάμην, 
“Ὅλως ἐμπαϑῶς ἀμελῶν " ῥαϑυμῶν παρῆλϑον τὸν βίον, 
Διὸ κράζω σοι, σῶτερ, κἂν ἐν τῷ τέλει, σῶσον με. 

Τ} ἘΨΡΨΗ. Ν , --.32 , 
ἣν οὐσίαν σου, ψυχῆ, καταναλώσας ταῖς ἀσωτίαις, 

«ς -»" 2 -“ 

Ἔρημος ὑπάρχεις καρπῶν εὐσεβῶν. 
“{Μιμώττουσα κράζον" ὦ πατὲρ, τῶν οἰκτιρμῶν προῷ- 

ϑάσας 
-' »] 

Σὺ με οἴχτειρον. 

Σοὶ προσπίπτω ᾿ ᾿Ιησοῦ ̓  ἡμάρτηκά σοι, ἱλάσϑητί μοι 
ρον σὺν κλοιὸν ἀπὶ ἐμοῦ τὸν βαρὺν τὸν τῆς ἁμαρτίας, 
Καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δὸς δάκρυα κατανύξεως. 

ΤΠὴ εἰςέλϑῃς μεῖ ἐμοῦ ἐν χρίσει, 
(φέρων μου τὰ παραχτέα, λόγους ἐχζητῶν καὶ εὐθύνων 

δριιάς" 
γ4λλ ἐν τοῖς οἰκτιρμοῖς σου, παρορῶν μου τὰ δεινὰ; 
Σῶσόν με, παντοδύναμε. 

} 

νά. 1, ὁ, Ρ. 2θῦ 5646. 
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{. 
(οὐδεν ΒΕ ΒΟ γε δ. 

ΧΧΧΎΗ. 

Εἰς τὴν ϑεογογίαν. 

ο, Ἧ, ἀχροστιχίς" 

Χριστὸς βροτωϑεὶς ἦν ὅπερ Θεὸς πένῃ. 

Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε, 
Χριστὸς ἐξ οὐραγῶν, ἀπαντήσατε, 
“Χριστὸς ἐπὶ γῆς : ὑψώϑητε. 
Γάισατε τῷ κυρίῳ πᾶσα ἢ γῆ, 
Καὶ ἐν εὐφροσύνῃ ἀνυμνήσατε 
““αοὶ, ὕτι δεδόξασται. 

“Ρεύσαντα ἐκ παραβάσεως Θεοῦ 
Τὸν κατ᾿ εἰχόνα γενόμενον, 
“Ὅλον τῆς φϑορᾶς ὑπάρξαντα 
Κρείττονος ἐπταικότα ϑείας ζωῆς, 
,“109ις ἀναπλάττει ὃ σοφὸς 
“4]ημιουργός, ὅτι δεδόξασται. 

᾿Ιδὼν ὃ κτίστης ὀλλύμενον 
Ὶ γ ᾿ ει Ύ , 

1ὺν ἄνϑρωπον, χερσὶν ὃν ἑποίησε, 
Κλίνας οὐρανοὺς χατέρχεται" 

κ - ΨΙ.: , , «ς ΩΣ 

Τοῦτον δὲ ἐκ παρϑένου ϑείας, αἀγνῆς 
Ὅλον οὐσιοῦται, ἀληϑείᾳ 
Σαρχωϑεὶς, ἸΥ δεδόξασται. 

Ζοφία, λόγος καὶ δύναμις, 
Υἱὸς ὧν τοῦ πατρὸς χαὶ ἀπαύγασμα, 
«Χριστὸς ὃ 0 Θεὺς, δυνάμεις λαϑὲὰν, 
Ὅσας ὑπερχοσμίους, ὕσας ἐν γῇ, 
Καὶ ἐνανϑρωπίσας , ἀνεχτίσατο 
Ἡμᾶς, ὅτι δεδόξασται. 

Τῷ πρὸ τῶν αἰώνων ἐχ πατρὸς γεννηϑέντι 
᾿ἀῤῥεύστως υἱῷ, καὶ ἐπ᾽ ἐσχάτων ἐκ παρϑένου 
“Ξαρκωϑέντι ἀσπόρως, “Χριστῷ τῷ Θεῷ βοήσωμεν" 

, 

Ὃ ἀνυψώσας τὸ χέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ, κύριε. 
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Ὅ τῆς ἐπιπνοίας μετασχὼν τῆς ἀμείνω “4δὰμ χοϊχός, 
Καὶ πρὸς φϑορὰν κατολισϑήσας γυναικείᾳ ἀπέτῃ, 
“Αριστὸν γυναικὸς βοᾷ ἐξορῶν᾽ ᾽ν 

δὲ ἐμὲ κατ ἐμὲ γεγονὼς, ἅγιος εἶ κύριε. 

Σύμμορφος πηλίνης εὐτελοῦς διαρτίας, «Χριστὲ, γε- 
γονώς, 

Καὶ μετοχῇ σαρκὸς τῆς “Ζείρω μεταδοὺς ϑείας φύτλης, 
Βροτὸς πεφυκὼς καὶ “μείνας Θεός, 
Καὶ ἀνυψώσας τὸ χέρας ἡμῶν, ἅγιος εἶ κύριε, 

Βηϑλεὲμ εὐφραίνου, ἡγεμόνων ᾿Ιούδα βασίλεια" 
Τὸν ᾿Ισραὴλ γὰρ ὃ ποιμαίνων, 
«Χερουβὶμ ὃ ὃ ἐπ᾿ ὦμων, 
Ἔχ σοῦ προελϑὼν Χριστὸς ἐμφανῶς 
Καὶ ἀνυψώσας τὸ κέρας ἡμῶν, 
Πάντων ἐβασίλευσε. 

Ῥάβδος ἐκ τῆς ῥίζης Ἰεσσαί, 
Καὶ ἄνϑος ἐξ αὐτῆς, Χριστέ, 
Ἔχ τῆς παρϑένου͵ ἀνεβλάστησας, 
ἜΣ ὕρους ὃ αἰνετὸς κατασχίου, δασέος ἦλϑες,. 
“Σαρχωϑεὶς ἐξ ἀπειράνδρου, ὃ ἄνλος καὶ Θεύς, 
Δόξα τῇ δυνάμει σου κύριε. 

Ὃν πάλαι προεῖπεν ᾿Ἰαχὼβ ἐθνῶν 
᾿Ἵπεκχδοχὴν, “Χριστὲ, φθλῆς. ̓ Ιούδα ἐξανέτειλας, 
Καὶ ἀὐνυδο, “Ι«μασκοῦ ᾽ “Σαμαρείας σκῦλά τε ἦλϑες 
Προνομεύσας, πλάνην τρέπων εἰς πίστιν ϑεοπρεπῆ. 
4όξα τῇ δυνάμει σου χύριε. 

Τοῦ μάντεως πάλαι Βαλαὰμ τῶν λόγων μυητάς, 
Σοφοὺς, ἀστεροσχύπους χαρᾶς ἔπλησας, 
““στὴρ ἐκ τοῦ ᾿Ιακὼβ ἀνατείλας δέσποτα" 
᾿Εϑνῶν ἀπαρχὴν εἰςαγομένους ἐδέξω δὲ πουρυυῦς: 
Δόξα τῇ δυνάμει σου κύριε. 

Ὡς πόχῳ γαστρὶ παρϑενικῇ κατέβης ὑετὸς, Χριστέ, 
Καὶ ὡς σταγόνες ἐν γῇ στάζουσαι. 
«ϊἰϑίοπες καὶ Θάρσεις καὶ ᾿“ράβων νῆσοί τε Σαβᾷ, 

,“Ππήδων, 
Πάσης γῆς χρατοῦντες προςέπεσόν σοι σωτήρ. 
“Ὄόξα τῇ δυνάμει σου κύριε. μ 

Θεὺς ὧν εἰρήνης, πατὴρ οἰχτιρμῶν, 
Τῆς μεγάλης βουλῆς σου τὸν ἴίγγελον, 



5 
Εἰρήνην παρεχόμενον ᾽ ἀπέστειλας ἡμῖν, 
Ὅϑεν ϑεογνωσίας πρὸς φῶς δδηγηϑέντες, 
Ἔχ νυχτὸς ὀρϑρίζοντες, 
Ζ]οξολογοῦμέν σε, φιλάνθρωπε, 

70. Ἔν δούλοις τῷ Καίσαρος δόγματι ἀπεγράφης πειϑήσας" 
Καὶ δούλους ἡμᾶς ἐχϑροῦ καὶ ἁμαρτίας ἠλευϑέρωσας 

ριστέ. 
Ὅλον τὸ καϑ' ἡμᾶς δὲ πτωχώσας, 
Καὶ χοϊχὸν ἐξ αὐτῆς ἑνώσεως καὶ κοινωνίας ἐθεούργησας. 

᾿Ιδοὺ ἣ παρϑένος, ὡς πάλαι φησὶν, ἐν γαστρὶ συλ- 
λαβοῦσα, 

70. Ἐκύησε Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα, καὶ μένει παρϑένος. 
Δὲ ἧς καταλλαγέντες Θεῷ οἱ ᾿ἁμαρτωλοί, 
Θεοτόχον κυρίως οὖσαν, ἐν πίστει ἀνυμνήσωμεν. 

Σπλάγχνων ᾿Ιωνᾶν ἔμβρυον ἀπήμεσεν ἐνάλιον ϑήρ, 
οἷον ἐδέξατο" 

1 παρϑένῳ δὲ ἐνοικήσας ὃ λύγος καὶ σάρχα λαβών, 
80. 4:ιελ ἤλυϑε φυλάξας ἀδιάφϑορον" 

Ἧς γὰρ οὐχ ὑπέστη ῥεύσεως, 
Τὴν τεχοῦσαν κατέσχεν ἀπήμαντον. 

Ἦλϑε σαρχωϑεὶς “Χριστὸς ὃ Θεὸς ἡμῶν, 
Γαστρὸς ἃ ὃν πατὴρ πρὸ ἑωσφόρου γενν" 

8ῦ. Τὰς ἡνίας δὲ ὃ χρατῶν τῶν ἀχράντων. 
Ζυνάμεων, ἐν φάτνῃ τῶν ἀλόγων : 
᾿Δναχέκλιται. “Ράχη σπαργανοῦται, 
“Δύει δὲ πολυπλόχους σειρὰς παραπτώσεων, 

Νέον ἐξ ̓ “4“΄δὰμ παιδίον φυράματος ἐτέχϑη, 
90. Υἱὸς χαὶ πιστοῖς ὃ ἔδοται" 

Τοῦ δὲ μέλλοντος οὗτός ἐστιν αἰῶνος πατὴρ χαὶ ἄρχων, 
Καὶ καλεῖται τῆς μεγάλης βουλῆς ἄγγελος. 
Οὗτος ἰσχυρὸς Θεός ἐστι, καὶ κρατῶν ἐξουσίαν τῆς 

,ὔ χτίσεως. 

Οἱ παῖδες εὐσεβείᾳ συντραφέντες, 
9ὅ. “]υσσεβοῦς προςτάγματος καταφρονήσαντες, 

ΤΠυρὸς ἀπειλὴν οὐχ ἐπτοήϑησαν, 
54λλ ἐν μέσῳ τῆς φλογὸς ἑστῶτες ἔψαλλ ον" 
Ὃ τῶν πατέρων ἡμῶν Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ. 

Ποιμένες ἀγραυλοῦντες ἐχπλαγοῦς φωτοφανίας ἔτυχον" 
100. “όξα κυρίου γὰρ αὐτοὺς περιέλαμψε, 



ὧδ ἡρπας 

Καὶ ἄγγελ ος,᾿ ἀνυμνήσατε, βοῶν, ὅτι ἐτέχϑη Χριστός" 
Ὃ τῶν πατέρων ἡμῶν Θεὺς, εὐλογητὸς εἶ. , 

. Ἐξαίφνης σὺν τῷ λόγῳ τοῦ ἀγγέλου Ἀνθ στρα- 
τεύματα᾽ ; 

Δόξα, ἐχραύγαζον, Θεῷ ἐν ὑψίστοις,  Π" 
105. Επὶ γῆς εἰρήνη, ἐν ἀνθρώποις εὐδοχία: 

«Χριστὸς ἔλαμψεν. 
Ὃ τῶν πατέρων ἡμῶν Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ! 

“Ῥήματι τοῦτο εἶπον οἱ ποιμένες" 
Διελϑόντες ἴδωμεν τὸ γεγογὸς, ϑεῖον Χριστόν. 

110. Βηϑλεὲμ καταλαβόντες δὲ συν τῇ τεκούσῃ προςεκύνουν 
ἄναμέλποντες" 

Ὃ τῶν πατέρων ἡμῶν Θεὸς, εὐλογητὸς ἐδ τ Ὁ 

Θαύματος ὑπερφυοῦς ἢ δροσοβόλος δερχήνιξεῖ Αὐμοὸς 
τύπον : 

Οὐ γὰρ οὗς ἐδέξατο φλέγει γέους, 
Ὡς οὐδὲ πῦρ τῆς ϑεότητος παρϑένου ἣν ἘΝ γηδύν. 

11. Διὸ ἀνυμνοῦντες ἀγαμέλψωμεν " 
Εὐλογείτω ἥ κτίσις πᾶσα τὸν κύριον, 
Καὶ ὑπερυψούτω εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ἕλχει Βαβυλῶνος ἡ ϑυγάτηρ παῖδας 
“]ορικτήτους “4αβὶδ ᾿ Σιὼν ἐν αὑτῇ " 

120. “]ωροφόρους πέμπει δὲ μάγους παῖδας, 
Τὴν τοῦ “.αβὶδ ϑεοδόχον ϑυγατέρα λιτανεύδοντας. 
“)ιὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν᾽ 
11ὺλ ογείτω ἣ χτίσις πᾶσα τὸν κύριον, 
Καὶ ὑπερυψούτω εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

125. Ὄργανα παρέκλινε τὸ πένϑος Οὐδ 
(ὺ γὰρ ἦδον ἐν νόϑοις οἱ παῖδες Σιών" 
Βαβυλῶνος λύει δὲ πᾶσαν πλάνην 
Ἱκαὶ μουσικῶν ἁρμονίαν Βηϑλεὲμ ἐξιϑαξείλας “Χριστός. 
“Ζιὸ ἀνυμνοῦντες ἀναμέλψωμεν" 

130. Εὐλογείτω ἡ χτίσις πᾶσα τὸν κύριον, 
ΕἸΚαὶ ὑπερυψούτω εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

͵“΄Ψᾳ«ἊἫΨἊῃ 
Σχῦλᾳ Βαβυλὼν τῆς βασιλίδος Σιὼν, 

Καὶ δορύχτητον ὄλβον ἐδέξατο, 
Θησαυροὺς Χριστὸς ἐν Σιῷ δὲ ταύτης, 

ι85. Καὶ βασιλεῖς ἐν ἀστέρι ὁδηγῷ ἀστρολογοῦντας ἕλκει" 
«1ὸ ἀνυμνοῦντες ὀναμέλψωμεν" 
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τ Εὐλογείτω ἡ χτίσις πᾶσα τὸν κύριον, 
᾿ ε »-»- 

Καὶ ὑπερυψούτω εἷς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ἸΠυστήριον ξένον δρῶ καὶ παράδοξον, 
140. Οὐρανὸν τὸ σπήλαιον, ϑρόνον Χερουβικὸν τὴν παρϑένον, 

Τὴν φάτνην χωρίον ἐν ᾧ ἀνεκλίνϑη ὃ ἀχώριστος Χριστός, 
Ὃ Θεὸς, ὃν ἀνυμνοῦντες μεγαλύνομεν. 

᾿Εξαίσιον δρόμον δρῶντες οἱ μάγοι 
᾿συνήϑους νέου ἀστέρος ἀρτιφαοῦς, 

145. Οὐρανίου ὑπερλάμποντος, Χριστὸν βασιλέα 
᾿Ετεχμήραντο ἐν γῇ γεννηθέντα Βηϑλεέμ 
Εἰς σωτηρίαν ἡμῶν. 

Νεηγενὲς μάγων λεγόντων παιδίον, 
"ἄναξ, οὗ ἀστὴρ ἐφάνη, ποῦ ἐστιν; 

150. Εἰς γὰρ ἐχείνου προσχύνησιν ἥκομεν " 
ἹΠανεὶς ὃ Ηρώδης ἐταράττετο, 
“Χριστὸν ἀνελεῖν ὁ ϑεομιάχος φρυαττόμεγυς. 

ἨἪχρίβωσε χρόνον Ἡρώδης ἀστέρος, 
τὰ ῷ 4 

Οὗ ταῖς ἡγεσίαις οἱ μάγοι ἐν Βηϑλεέμ 
»" - Ἂν» Ἁ 1 ’ 

1δ. Προςκυνοῦσι Χριστὸν σὺν δώροις" 
Ὕφ᾽ οὗ πρὸς πατρίδα δὸδηγούμενοι, 
“]εινὸν παιδοχτόνον ἐγκατέλειπον παιζόμενον. 

ΤΠιορίέυν ἀριιά (ἀα!απάμπι ΒΡ] οει, Ραέγαμι ΧἼῚΠ. ρΡ. 234 5ᾳ. 
Οοπέογαβ Ἀπεμοϊορίαπι οδἀϊέαμι ἤθμιας 1738. ρ. 430. πιοηβο 1)ε- 
οομιῦτὶ. Εἰχίαπε γπιηὶ ΧἼΠ. ἴῃ πραδμι ᾿Ἰδέϊπαμι {γαηβίδεὶ ἴῃ 
ΒΙΡΙοεμ. Ῥαΐέγαπι. (οἰοη. Ἴοπι. Υ11. Ρ. 530 544. δ}. Απε}.. 1. 
Ρ. 137. ,..}) ὲ1. Ἡγιῆθη ἄθβ (οβπιὰβ στο ἘΠέΟΓ ἄἴθ "6 116}- 
ἐεβέθῃ ἰῃ ἄον (ἀὐἱ δ ἢ ϑ ἤθη Κίσομο: ἀπά δυϊάαβ ἰη βοίπομι ΝΥ οτ- 
του οδ οὐκᾶτε. ἄαβ ἱπποὴ ποῦδέ ἤδηθη γὸπ Φομᾶπηθς 1)8- 
ΠΙΒΟΘΠΙΒ πΐθ δἔνγαβ οἱ οἱ οἢ σ οἰ Κοιππιθῃ 56]. ποῦ 76 σ]οῖοὶ Κοαι- 
ΖΘ ὙγΟΓά6.“ --- ν, 23. ἀνεχτίσατο. Ἀπίμ0]. ἀνεχτήσατο. --τ ν. 81. 
“Χριστόν. ὅδῖο 5005] οἵἱπὶ 4 ]}] πο. ΑπίΠο]ος. Βομπιδηθτμη: Χριστῷ. 
- ν. 84. χείρω. (δ!]ὰπάτι5 γγοροηΐ Ἰθοεϊοπθ πη χείρους, 4086 π 6 1101 
ΠΗ ἢ] υἱάθιαν, --- ν, 88. ϑεοπρεπῆ. ΛΗΒΟΙΟς, ϑεοτερπῆ. --ον, 88. Αη- 
{Π 0106 :. πὰπο γ Υβι}πὶ βίο ρυαοθοέ: ἡΤῷρά σον δεκτὰ προςκομίζοντας. --- 
ν. 84, Γαστρός. Ὠφοδί ἐχ --- ν.87. ᾿ἀνωχέχληταν ΑΙΠ(ΠΟΙ]. ἀνακχλίνεται. 
-- ν. 98. [π Ἀπεβο]ορῖο ἀθοϑί ἡμῶν --- ν. 102, εἴ. Ὧα ν.98. --- ν. 107. 
οἵ. δὰ ν. 98. -- νιν, [00 Ῥήματι. Μαϊθ ἴῃ ΑΈΠΟ]ΟΡ.. ΤΟ  Ρ ρῆμά 
τι. --ὸ ν. 111. Οοηΐῇ. δὰ ν. γ8. -- ν΄ 11}... ξευκόνιζε. ΑὐΓΠ0]. ἐξευ-- 
ζόνισε. -- - ν. 124. ὑπερυϊούτω. ὅϑἴο 50051, φυῦὰ Τεσέξοτὶ ῬυΟ θα τη 
ΓῚ ΒΡΕΙῸ ἢ πδ8ὴ} ἴδοι! ΤΠ Ἐ6 ἢ Πρ δα}, ἐγ65 ΥΘΥΒῸ5., 4ΘαΘ 51Π 6.5. 5{ΓῸ -- 



οὐ 

Ρμὰ5 ἂν 112 ---138, βπίηπε, οσάθπι πιο ΙΘροπάος 6586, ἴῃ ἐθχέι, 
46 πὶ (ἀαἰ απ. ΘΧΠΙΡοε. Ἱπγδηϊξαν: ὑπερυι"οῦτε, --- ν, 151. Οοηΐ. δὰ 
ν. 124. -- ν, 134. Σιῷ. δία βοιυῖρδὶ οὐπὶ ἀπά. Απέπο]ορ. ἐν Σιών, 
- ν. 186. Ἐν. ἈπέΠ0]. σύν. ᾿στρολογοῦντας. Δπ.Π0]. ᾿ἀστροπολοοῦν- 
τας. --ο ν. 198. Οὐπῇ, δά ν. 124. -- ν. 145. Θὐρανίου. ΑὈΓΠΟ], ἔθος 
γίους. --- γ. 1590. Χριστὸν. ΑΝΙΒΟΙΟΡΣ Χριστῷ. 

ΧΧΧΎΤΠΙΗΙ. 

Εἰς τὰ ϑεοφάνγια. 

Ἧ ἀχροστιχίς" 
Βαπτισμα ῥύψις γηγενῶν ἅἁμαρτάθος, 

Βυϑοῦ ἀνεκάλυψε πυϑιμιίένα, 
Καὶ διὰ ξηρᾶς οἰχείους ἕλκει, 
Ἔν αὐτῷ καταχαλύψας ἀντιπάλ ους, 
Ὃ χραταιὸς ἐν πολέμοις κύριος, 

ὅ. Ὅτι δεδόξασται. 

᾿““δὰμ τὸν φϑαρέντα ἀναπλάττει 
“Ρείϑροις Ἰορδάνου, καὶ δρακύντων κεφαλὰς 
:Ἔμφωλ ευύντων διαϑλάττει 
Ὃ βασιλεὺς τῶν αἰώνων χύριος, 

10. “Ὅτι δεδόξασται. 

Πυρὶ τῆς ϑεότητος ἀὕὔλῳ, 
Σάρκα ὑλικὴν ἠμφιεσμένος, 
᾿Ιορδάνου περιβάλλεται τὸ νᾶμα 
Ο σαρχωϑεὶς ἐκ παρϑένου κύριος, 

15. Ὅτι δεδόξασται. 

Τὸν ῥύπον ὃ σμήχων τῶν ἀνϑρώπων, 
Τούτοις καϑαρϑεὶς ἐν ᾿Ιορδάνῃ οἷς ϑελήσας ὡμοιώϑη" 

Ὃ ἦν μείνας, τοὺς ἐν τῷ σχότει φωτίζων κύριος, 
Ὅτι δεδόξασται. 

20. ᾿Ισχὺν ὃ ὁ διδοὺς τοῖς βασιλεῦσιν ἡμῶν κύριος, 
Καὶ χέρας χριστῶν αὐτοῦ ὑψῶν, 
ΤΠαρϑένου. ἀποτίκχτεται, μολεῖ δὲ πρὸς τὸ βάπτισμα. 
“71ιὸ πιστοὶ βοήσωμεν" οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς ὃ Θεὸς ἡμῶν, 
Καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος, πλὴν σοῦ, κύριε. 

20. Στειρεύουσα πρὶν »νἦ τεχνουμένη δεινῶς, 
Σήμερον εὐφραίνου Χριστοῦ ἐκκλησία. 

᾿ 



ΘΙ 

«71ὲ ὕδατος καὶ πνεύματος υἱοὶ γάρ σοι “γεγένηνται, 
Ἔν πίστει ἀναχράζοντες" οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς ὃ Θεὺς ἡμῶν, 

το Καὶ οὐχ ἔστι δίχαιος, πλὴν σοῦ, κύριε: 

90. Μεγάλῃ φωνῇ ἐν τῇ ἐρήμῳ βοᾷ πρόδρομος" 
“Χριστοῦ ἑτοιμάσατε ὁδοὺς, 
Καὶ τρίβους τοῦ Θεοῦ ἡμῶν εὐθείας ἀπεργάσασϑε, 
Ἔν πίστει ἀναχράζοντες" οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς, ὃ Θεὺς 

ἡμῶν, 
Καὶ οὐκ ἔστι δίχαιος, πλὴν σοῦ, κύριε. 

8ῦ. ᾿“κήκοα κύριε φωνῆς σου, ὃν εἶπας" 
δων). βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμφ᾽ 
Ὅτι ἐβρόντησας ἌΣ ὧν ἐπὶ ὑδάτων, τῷ σῷ μαρτυρού- 

«μενος υἱῷ. 
ΩΣ γεγονὼς τοῦ παρόντος πνεύματος δὲ, ἐβόησε" 
Σὺ εἶ Χριστὸς, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις. 

40. “Ρυπτόμενον ἥλιον τίς εἶδεν, ὃ κήρυξ βοᾷ, τὸν ἔχλαμ-- 
πθον τῇ φύσει; 

Ἵνα σε ὕδασιν ἀπαύγασμα τῆς δόξηδ, δῆ πατρὸς χα- 
θαχτὴρ ἀϊδίου, 

᾿Εχπλύνω, καὶ χόρτος ὧν, πυρὶ ψαύσω τῆς σῆς ϑεό- 
τητος; 

Σὺ εἶ Χριστὸς, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις. 

Υπέφηνεν ἔνϑεον ἣν εἶχεν εὐλάβειαν ἸΠωσῆς περιτυ-- 
χών σοι. 

45. “Ὡς γαρ τῆς βάτου σε φωνήσαντα ἤσϑήϑη, ἐυϑὺς ἀπε- 
᾿στράφη τὰς ὄψεις. 

᾿Εγὼ δὲ πῶς βλέψω σε τρανῶς ἢ πῶς χειροϑετήσω σε; 
Σὺ εἰ Χριστὸς, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις. 

Ψυχῆς τελῶν ἔμφρονος καὶ λόγῳ τιμώμενος, 
ἀψύχων εὐλ αβοῦμαι. Εἰ γὰρ βαπτίσω σε, 

ὅ0. Κατήγορόν μοι ἔσται πυρὶ καπνιζόμεγον ὅρος, 
Φυγοῦσα δὲ ϑάλασσα διχῆ καὶ ᾿Ιορδάνης οὗτος στραφείς. 
Σὺ γὰρ Χριστὸς, Θεοῦ σοφία καὶ δύναμις. 

᾿Ιησοῦς ὃ ζωῆς ἀρχηγὸς λῦσαι τὸ χκατάχριμα ἥκει 
δὰμ τοῦ πρωτοπλάστου, καϑαρσίων δὲ ὡς Θεὺς μὴ 

δεόμενος, 
ὅῦ. Τῷ πεσόντι χαϑαίρεται ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ, ἐν ᾧ τὴν ἔγ- 

ϑραν κτείνας, 
“ὙὙπερέχουσαν πάντα νοῦν εἰρήνην χαρίζεται. 



θυ. 

θῦ. 

᾿ 

70. 
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Συνελϑόντων ὁ ἀπείρων λαῶν ὑ ὑπὸ ̓ Ιωάννου βαπτισϑῆναι, 
«Αὐτὸς ἐν μέσῳ ἔστη, προςεφώνει. δὲ τοῖς. παροῦσι" 
Τίς ἔδειξεν, ἀπειϑεῖς τὴν ὀργὴν ὑμῖν ἐκκλῖναι τὴν μέλ- 

λουσᾶν; 
Καρποὺς ἀξίους Χριστῷ ἐχτελεῖτε, 
Παρὼν γὰρ νῦν εἰρήνην. χαρίζεται. .... 

Γεωργὸς ὃ καὶ δημιουργὸς, μέσον ἑστηκὼς ὡς εἷς 
ἁπάντων, 

Καρδίας ἐμβατεύει" καϑαρτήριον δὲ πτύον χειρισάμενος, 
Τὴν παγχόσμιον ἅλωνα πανσόφως διίστησι » τὴν ἀκαρ- 

πίαν φλέγων, 
Εὐκαρποῦσιν αἰώνιον ζωὴν χαριζόμενος. 

ἫἩ φωνὴ τοῦ λόγου, ὃ λύχνος τοῦ φωτὸς, 
Ὅ ἑωςφόρος, ὃ ὃ τοῦ ἡλίου πρόδρομος, 
Ἔν τῇ ἐρήμῳ, μετανοεῖτε, πᾶσι βοᾷ τοῖς λαοῖς, 
Καὶ προχαϑαίρεσϑε » ἰδοὺ γὰρ πάρεστι Χριστὸς, 
Ἔκ φϑορᾶς τόν χόσμον λυτρούμενος. 

Γ. ἐγνηϑ εὶς ἀῤῥεύστως ἐκ Θεοῦ καὶ "πατρὸς, 
Ἔκ τῆς παρϑένου δίχα σαρκοῦται ῥύπου “Χριστὸς, 
Οὗ τὸν ἱμάντα » τὴν ἐξ ἡμῶν τοῦ λόγου. συνάφειαν, 
“Μύειν ἀμήχανον διδάσκει ὃ πρόδρομος, 

70. Γηγενεῖς ἐκ πλάνης λυτρούμενος. 

80. 

90. 

Ἔν πυρὶ βαπτίζει τελευταίῳ Χριστὺς τοῦς ἀπειϑοῦντας, 
Καὶ μὴ Θεὸν φρονοῦντας αὐτόν. 
Ἔν πνεύματι δὲ καινοποιεῖ δὲ ὕδατος χάριτι 
Τοὺς ἐπιγνώμονας αὐτοῦ τῆς ϑεότητος, 
Τῶν πλημμελημάτων λυτρούμενος. 

Νέους εὐσεβεῖς καμίνῳ πυρὸς προςομιλήσαντας, 
Διασυρίζον πνεῦμα δρύσου ἀβλαβεῖς διεφύλαξε, 
Καὶ ϑείου ἀγγέλου συγκατάβασις. 
Ὅϑεν ἐν φλογὶ. δροσιζόμενοι, εὐχαρίστως ἀγέμελπον" 
“Ὑπερύμνητε ὃ τῶν πατέρων κύριος καὶ Θεὺς. ., εὐλογη-- 

τὸς εἰ; 

“Ὡςπερ οὐρανῷ «σὺν τρόμῳ καὶ ϑαύματι παρίσταντο 
Ἔν Ἰορδάνῃ αἱ δυνάμεις τῶν ἀγγέλων σκοπούμενοι 
Τοσαύτην Θεοῦ τὴν συγκατάβασιν, 
Ὅπως ὃ χρατῶν τὴν ὑπέρωον τῶν ὑδάτων ὑπύστασιν; 
Ἔν τοῖς ὕδασι σωματοφόώρος ἕστηχεν. 
Ὃ Θεὺς ὃ τῶν πατέρων, 'εὐλογητὸς εἶ, 
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Νεφέλη ποτὲ καὶ ϑάλασσωα ϑείου προειχόνιζε βαπτί- 
, σματος τὸ ϑαῦμα, 

Ἔν οἷς ὃ πρὶν. βαπτίζεται διεξοδικῶς τῷ νομοϑέτῃ λαύς, 
Θάλασσα δὲ ἦν τύπος καὶ γεφέλη͵ τοῦ πνεύματος, 

95. Οἷς τελούμενοι, εὐλογητὸς εἶ, κράζομεν, ὃ Θεὸς ὃ τῶν 
πατέρων ἡμῶν. 

“παντες πιστοὶ ἐν ᾧ τὴν τελείωσιν ἐλάβομεν, | 
᾿Θεολογοῦντες ἀσιγήτως σὺν ἀγγέλ οις δοξάσωμεν πατέρα, 
Υἱὸν καὶ πνεῦμα ἅγιον, τοῦτο γὰρ τριὰς ὑποστάσεσιν 

ν ὁμοούσιος, εἷς δὲ Θεύς, 
Ὧι καὶ ψάλλομεν: ὑπερύμνητε ὃ τῶν πατέρων κύριος 

ῖ καὶ Θεὸς, εὐλογητὸς εἶ, 

100. ποτήριον παράδοξον ἢ Βαβυλῶνος ἔδειξε χἄμινος 
πηγάσασα δρόσον, 

Ὅτι δείϑροις ἔμελλεν ἀῦλον πῦρ εἰςδέξασϑαι ὃ ὁ ᾿Ιορδάνης, 
Καὶ στέρξαι σαρκὶ βαπτιζόμενον τὸν κτίστην, 
Ὃ εὐλογοῦσι λαοὶ καὶ ὑπερυψοῦσιν εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

᾿Αἀπόϑου φύβον ἅπαντα, ὃ λυτρωτὴς τῷ προδρόμῳ 
ἔφησεν, 

10ὅ.᾽ Ἐμοὶ δὲ πειϑάρχει, ὡς Χριστῷ μοι πρόςελϑε, τοῦτο γὰρ 
φύσει πέφυκα. 

- Ἐμῷ προςτάγματι εἶξον καὶ βάπτισόν ἐξ συγκαταβάντα, 
Ον. εὐλογοῦσε λαοὶ καὶ ὑπερυψοῦσιν εἰς πώντας τοὺς 

αἰῶνας. 

“Ῥημάτων ὡς ἀκήκοεν ὃ βαπτιστὴς τοῦ δεσπότου, σύν- 
τρομος παλάμην ἐχτείνει, 

“Δεῖρα πτύσας ὕμως δὲ τὴν κορυφὴν τοῦ πλάστου αὑτοῦ, 
110. Ὧ, βαπτισϑέντι ἐβόα" ἁγίασόν με, σὺ γὰρ εἷς Θεός μου, 

Ὃν εὐλογοῦσι λαοὶ χαὶ ὑπερυψοῦσιν εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

Τριάδος ἢ φανέρωσις ἐν Ἰορδάνῃ γέγονεν, αὕτη γὰρ 
ὑπέρϑεος φύσις, 

Ὃ πατὴρ ἐφώνησεν, οὗτος ὃ βαπτιζόμενος, υἱὸς ὃ ἀγα- 
πητός μου. 

Τὺ πνεῖμα συμπαρῆν τῷ ὑμοίῳ, 
11ὅ.Ὃν εὐλογοῦσι λαοὶ καὶ ὑπερυψοῦσιν εἰς πάντας τοὺς 

αἰῶνας. 

᾿“πορεῖ πᾶσα γλῶσσα εὐφημεῖν πρὸς ἀξίαν. 
᾿Ιλιγγιᾷ δὲ νοῦς καὶ ὑπερχόσμιος ὑμνεῖν σὲ ϑεοτόκε. 
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Ὅμως ᾿ἀγαϑὴ ὑπάρχουσα, τὴν πίστιν δέχου; 
Καὶ γὰρ τὸν πόϑον οἶδας τὸν ἔνϑεον ἡμῶν, 

120. Σὺ γὰρ Χριστιανῶν ἢ προστάτις, σὲ μεγαλύνομιεν. 

Δαβὶδ πάρεσο πνεύματι τοῖς φωτιζομένοις, Ω- 
Νῦν προςἔλϑετε, ἀδὲ πρὺς Θεὸν, ἐν πίστει λέγων" 

Φωτίσϑητε. Οὗτος ὃ πτωχὸς ἐκέκραξεν (ἀἼδὰμ ἐν πτώ- 
σει), 

Καὶ γὰρ αὐτοῦ εἰςήκουσε κύριος, ἐλϑὼν ῥείϑροις τοῦ 
᾿Ιορδάνου, φϑαρέντα δὲ ἀνεκαίνισεν. 

125. Ὃ ᾿Ησαΐας, λούσασϑε, καϑάρϑητε, φάσχει, 
Τὰς πονηρίας ἕναντι ἀφέλεσϑε χυρίου. 
Οἱ διψῶντες, ὕδωρ ἐπὶ ζῶν πορεύεσϑε. 
ἹΡανεῖ γὰρ. ὕδωρ καινοποιὸν “Χριστὸς τοῖς προςτρέχου- 

σιν αὐτῷ πίστει, 
Καὶ πρὸς ζωὴν τὴν ἀγήρω βαπτίζει. πνεύματι. 

130. Συντιρώμεϑα χάριτι πιστοὶ καὶ σφραγίδι. 
Ὡς γὰρ ὄλεθρον ἔφυγον, φλιᾶς Ἕβραῖϊῖοι πάλαι αἷμιαχ- 

ϑείσης, 
Οὕτω καὶ ἡμῖν ἐξόδιον τὸ θεῖον τοῦτο τῆς παλιγγενε-- 

σίας λουτήριον ἔσται. 
Ἔνϑεν καὶ τῆς τριάδος ὀψώμεϑα φῶς τὸ ἄδυτον. 

Μιὰ. Θλ]δμπά. ΒΡ]. Ραίσ. ΧΗ]. ρΡ. 280 5θᾳ. ᾿πνρϑηϊτν ἰπ Αη- 
Ἐπ 01. οπν. Ρ. 70. --- ν. 25. τεχνουμένη. ΑΒΕ]. τεχνω μένη. Ὅμο56- 
ΤΟΙ ἢ" ΘᾺ}. -- ν. 29) ἔστι: 6411. ἔστιν. τῷ κγ143. εἶ; Ἀπέβοι. γὰρ 
Ρτὸ εἶ, υἱ οἱ ἴῃ ἔγα, τον. 81. χαμίνῳ πυρός. ΔηίΠΟ0]. χαμίνου πυρί. 
-- ν. 91. Θεὸς ὁ τῶν πατέρων. ᾿Απέμο]. Θεὸς τῶν πατέρ "Ωγ ἡμῶν. 
6 Απέμο}]. ἀθοϑὲ εὐλογητὸς εἰ. --οὶ ν. 99, ὑπερύμνητε χτὰ: Ἀμέβο], 
δὰποὸ γΘβιπὶ 510 Ἔχ θοῦ: εὐλογητὸς εἶ χύριε ὁ Θεὸς τῶν πατέρων 
ἡμῶν. --- ν. 107. εὐλογοῦσι. ()»}}. εὐκογοῦσιν. --- ν. 109, χεῖρα πτύ- 
σας. δ! ἀπ. οοπίθοϊς χειραπτάσας. ἠῥο ς ̓χειραπτύσας. -- ν. 110. 
αὖ Ἀπιδ0}. τῷ. θεοδὲ ἰκ ΑΒΕΠΟ]. εἰς --- ν. 120. ἈπέΠ0}. λούσασϑε καὶ 
χαϑάρϑητε. -τ ν, 128. πίστεν. Ἀπέμο0}, ἐν ῥα ὐν 

ο ΧΧΧΙ͂Χ, 

Τῇ μεγάλῃ τετάρτῃ. 

Ἧ ἀχροστιχίς " 

Τετράδν ψαλῶ. 

Τῆς πίστεως ἐν πέτρᾳ μὲ στερεώσας, 
᾿Επλάτυνας τὸ στόμα μου ἐπὶ ἐχϑρούς μου. 
Ηὐφράνϑη γὰρ τὸ πνεῦμά μου ἐν τῷ ψάλλειν" 
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Οὐκ ἔστιν ἅγιος ὡς ὃ Θεὸς ἡμῶν, 
2 - 

Καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος πλὴν σοῦ, κύριε. 

Ἔν κενοῖς τὸ συνέδριον τῶν ἀνόμων, 
Καὶ γνώμῃ συναϑροίζεται χκακοτρόπῳ, 
-Κατάκριτον τὸν ῥύστην σὲ ἀποφῆναι Χριστόν, 
Ὧ, ψάλλομιεν᾽ σὺ εἶ ὃ Θεὸς ἢ ἡμῶν, 
Καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος πλὴν σοῦ, κύριε. 

Τὺ δεινὸν βουλευτήριον τῶν ἀνόμων 
Σχέπτεται ϑεομάχου ψυχῆς ὑπάρχον, 
ΩΣ δύςχρηστον τὸν δίκαιον ἀποκτεῖναι Χριστόν, 
Ὧ, ψάλλομιεν" σὺ εἶ ὃ Θεὸς ἡμῶν, 
Καὶ οὐκ ἔστι δίκαιος πλὴν σοῦ, χύριε. 

Ῥ;Σ ’ὔ »} Ἁ ς 7 

ἥμα τυράννου ἐπεὶ ὑπερίσχυσεν, 
“Ἑπταπλασίως χάμινος ἐξεκαύϑη ποτέ, 

Ἔν ἢ ῇ παῖδες οὐκ ἐφλέχϑησαν βασιλέως πατήσαντες δόγμα, 
.Χ4λ}. ἐβόων" πάντα τὰ ἔργα τὸν κύριον ὑμνεῖτε, 
Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

3 .ο- ονϑῶ, ’ » 

“Ἵποχενοῦσα γυνὴ μύρον ἕντιμον. 
“]εσποτιχῇ χαὶ ϑείᾳ φριχτῇ κορυφῇ, 
Χριστὲ, τῶν ἰχνῶν σου ἐπελάβετο τῶν ἀχράντων χε- 

᾿χραμμέναις παλάμαις, 
Καὶ ἐβόα" πάντα τὰ ἔργα τὸν χύριον ὑμνεῖτε, 
Καὶ ὑπερυψοῦτε εἷς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ζάκρυσι πλύνει τοὺς πόδας ὑπεύϑυνος 
“Ἱμαρτίαις τοῦ πλάσαντος καὶ ἐκμάσσει ϑοιξί. 
ΑΠιὸ τῶν ἐν βίῳ οὐ διήμαρτε πεπραγμένων τῆς ἀπολυ- 

τρώσεως, , ν 
᾿4λλ ἐβόα" πάντα τὰ ἔργα τὸν κύριον ὑμνεῖτε, 

΄ «ς -»- ’ » 

Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

“Ἱερουργεῖται τὸ λύτρον εὐγνώμονι, 
Ἔχ σωτηρίων σπλάγχνων τὲ καὶ δαχρύων πηγῆς; 
Ἔν ῇ διὰ τῆς ἐξαγ οράσεως ἐκπλυϑεῖσα, οὐ χκατῃδχύγετο, 
᾿4λλ ἐβόα" πάντα τὰ ἔργα τὸν κύριον ὑμνεῖτε, 
Καὶ ὑπερυψοῦτε αὐτὸν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ἱβυχαῖς καϑαραῖς καὶ ἀῤῥυπάντοις χείλεσι δεῦτε 
ἸΠεγαλύνωμεν τὴν ἀκηλίδωτον καὶ ὑπέραγνον μητέρα 
Τοῦ ᾿Εμμανουὴλ δὲ αὐτῆς τῷ ἐξ αὐτῆς προςφέροντες 

λατρείαν τεχϑέντι" 
Φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Χριστὲ ὃ Θεός, καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

ΤΠοβαῦν, Ἡγπιη. ΠΠ|. Η᾽ 
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40. “Ἵγνώμων φανεὶς καὶ πονηρὸς ζηλότυπος 
“Τὥρον ἀξιόϑεον λογοπραγεῖ. 
4 οὗ ὀφειλέσιον ἐλύϑη ἁμαρτημάτων, 
Καπηλεύων ὃ δεινὸς Ἰούδας τὴν φιλόϑεον. χόριν" 
Φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν, Χριστὲ ὃ Θεός, καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

45. “Τὔγει πορευϑεὶς τοῖς παρανόμοις ἄρχουσι" 
Τί μοι δοῦναι ϑέλετε; κἀγὼ “Χριστὸν ὑμῖν 
Τὸν ζητούμενον τοῖς ϑέλουσι παραδώσω, 
Οἰχειότητα Θεοῦ ᾿Ιούδας ἀντωσάμενος χρυσοῦ. 
Φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν Χριστὲ ὃ Θεός. 

δο᾽. πηρωτικῆς φιλαργυρίας ἄσπονδε! 
-“4ηϑης ὅϑεν ἔτυχες, ὅτι ψυχῆς οὐ δ᾽ ὃς 
᾿Ισοστάσιος ὃ κόσμος, ὧν ἐδιδάχϑης. 
“Ἵπογνώσει γὰρ σαυτὸν ἐβρύχισας ἀνάψας προδότα. 
Φεῖσαι τῶν ψυχῶν ἡμῶν Χριστὲ ὃ Θεός. 

Ππνϑπίέυγ ἰη αἀ]]ὰπά, Β1Ρ]. Ραίγ. Τοπι. ΧΗ. ν. 240. εἰ 'π Ὑτίο- 
ἀϊο Ποπιᾶπο ῥμ". 487. --- ν. ὃ οἱ 9. Χριστόν; ᾧ ψάλλομεν. Ὑτνὶοά, 
Χριστέ, ῳ κράζομεν. -- ν. 13. ἀποκτεῖναι. Ὑτγίοα. καταχρῖναν. -- 
ν. 19. τὸν κύριον. ΤΥ ΙΟά, χυρίου τόν. --αν. 20. Τυηϊοά. ὑπερυι οὔτε 
αὐτὸν εἰς πάντας τοὺς «αἰῶνας. --- ν. 88. ἐξαγοράσεως. Τυϊοά. ἐξαγο- 
ρεύσεως. -- ν. 86. ἀὀδυπάντοις. Τυϊοά. ἀρῥυπώτοις. --- ν. 38. λα- 
τρείαν. Τυϊοά. πρεσβείαν. --- ν. 41. ἀξιόϑεον. ὙΨτΙοά. ἀξιόχρεον. -- 
νυν 40. ϑέλετε. δῖο δορὶ, 56η88 βυδαθηΐίθ. (ἰα]]αιὰ, ϑέλεται. -α 
γ. 49. Αἠάϊέ Τιϊοά. χαὶ σῶσον ἡμᾶς. 

ΧΙ, 

Τῇ μεγάλῃ παρασχευῇ. 

Ἢ ἀκροστιχίές" 

Προσάββατόν τε. 

Πρὸς σὲ ὀρϑρίζω , τὸν δὲ εὐσπλαγχνίαν 
“Ἑαυτὸν τῷ πεσόντι κενώσαντα ἀτρέπτως, 
Καὶ μέχρι παϑῶν ἀπαϑῶς ὑποκύψαντα, 
“16γε Θεοῦ, τὴν εἰρήνην 

ὅ, Παράσχου μοι, φιλάνϑρωπε. 

“Ῥυφϑέντες πόδας, καὶ προκαϑαρϑέντες 
Πϊυστηρίου μεϑέξει τοῦ ϑείου νοῦ Χριστέ᾽ σου, 
Οἱ ὑπηρέται ἐκ Σιὼν ἐλαιῶνος μέγα 
Ἰρὸς ὃ ὅρος συνανῆλϑον 

10. “Ὑμνοῦντές σε φιλάνϑρωπε. 
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᾿Ορᾶτε 3 ἔφης Ρ φίλοι; μὴ ϑροεῖσϑε" 
Νῦν γὰρ ἤγγικεν ὥρα ληφϑῆναί με 
Κτανϑῆναι χερσὶν ἀνόμων. 
Πάντες δὲ σχκορπισϑήσεσϑε ἐμὲ λιπόντες, 
Οὺς συνάξω κηρύξαι μὲ φιλάνϑρωπον. 

’ὔ “. “- 

Στήλην χακίας αὐτιϑέου ϑεῖοι παῖδες παρεδειγμάτισαν, 
Κατὰ Χριστοῦ δὲ φρυαττόμενον ἀνόμων συνέδριον βου- 

λεύεται χενά" 
Κτεῖναι μελετᾷ τὸν ζωῆς κρατοῦντα παλάμῃ, 
Ὃν πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ, δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Ξ4πὸ βλεφάρων, μαϑηταί, νῦν ὕπνον, ἔφης, Χριστέ, 
τινάξατε, 

Ἔν προςευχῇ δὲ γρηγορεῖτε πειρασμῷ μή πως ὕλλυσϑε, 
Καὶ μάλιστα Σίμων, τῷ χραταιῷ γὰρ, μεῖζον" Πείρᾳ 

γνῶϑί με, Πέτρε, 
Ὃν πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ, δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

᾿ -» ἡ ’ 

Βέβηλον ἔπος τῶν χειλέων οὔποτε προήσομαι, δέσποτα, 
Σὺν σοὶ ϑανοῦμαι ὡς εὐγνώμων, κἂν οἱ πάντες ἀρνή- 

σονταί σέ, 
᾿Ἔβόησε Πέτρος" σὰρξ οὐδὲ αἷμα, ὃ πατήρ σου ἀπε- 

κάλυψέ μοί σξ, 
α οἱ - ’ »] - “- »Κ - 

Ον πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ, δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Βάϑος σοφίας ϑεϊχῆς καὶ “γνώσεως οὐ πᾶν ἐξηρεύνησας, 
'άβυσσον δέ μου τῶν χριμάτων οὐ κατέλ αβες, ἄνθρωπε, 

ὃ κύριος ἔφη" 
Ζὰρξ οὖν ὑπάρχων μὴ χαυχῶ, ἀρνήσῃ τρίτον γάρ κε, 
Ὃν πᾶσα κτίσις εὐλογεῖ. δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

ἘΙΙ ’ -τ, 1 ε' ’ ἢ « Ὺ Ρ 

παγορεύεις Σίμων Πέτρε, ὕπερ πείσῃ τάχος ὡς εἴρηται, 
Καί σοι παιδίσκη οἵα ϑᾶττον προςελ ϑοῦσα πτοήσει σε, 
ὋὉ κύριος ἔφη" πικρῶς δακρύσας, ὕμως ἕξεις εὐίλατόν με, 
Ὃν πᾶσα χτίσις εὐλογεῖ, δοξάζουσα εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Τὴν τιμιωτέραν τῶν “Χερουβὶμ 
Καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίμ, 
Τὴν ἀδιαφϑόρως Θεὸν λόγον τεχοῦσαν, 
Τὴν ὄντως ϑεοτόχον, 
Σὲ μεγαλύνομεν. 

᾿Ολέϑριος σπεῖρα ϑεοστυγῶν πονηρευομένων, 
Θεοχτόνων συναγωγὴ ἐπέστη Χριστέ σοι, 

Ὁ 
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Καὶ ὡς ἄδικον εἷλκε τὸν χτίστην τῶν ἁπάντων, 
45. Ὃν μεγαλύνομεν. 

Νόμον ἀγνοοῦντες οἱ ἀσεβεῖς, 
Φωνὰς προφητῶν τε μελετῶντες διακενῆς, 
Ὡς πρόβατον εἷλκόν σε ᾽, τὸν ἁπάντων 
Δεσπότην ἀδίκως σφαγιάσαι, 

50. Ὃν μεγαλύνομεν. 

Τοῖς ἔϑνεσιν ἔκδοτον τὴν ζωὴν 
Σὺν τοῖς γραμματεῦσιν ἀναιρεῖσθαι 
οι (μερεῖς παρέσχον πληγέντες 
«Τὐτοφϑόνῳ κακίᾳ, τὸν φύσει ζωοδότην, 

δῦ. Ὃν μεγαλύνομεν. 

ἜΧχύχλωσαν κύνες ὡςεὶ πολλοὶ, 
᾿Ἐχρότησαν » ἄναξ, σιαγόνα σὴν ῥαπισμῷ, 
᾿Ηρώτων σε, σοῦ δὲ ψευδῆ κατεμαρτύρουν, 
Καὶ πώντα ὑνομεῖνας » ἅπαντας ἔσωσας. 

᾿ 

Οοηΐ. Θα!]δηᾷ, ΒΙ5]. Ραίτ. Τοπι. ΧΗ]. ρ. 244. αμκδὰν, ἐσ ΌΡ δα 
σαντα. Τυϊοᾶ, ἑνώσαντα. --- Υ. 20. μαϑηταί. Ὑν]οά. μαϑηταῖς. --- 
ν. 22. Σίμων. ἩτΙοά. Σέμωνν. --- ν, 20. Ῥυοά, οἠνεεϊέ σε, ---ἶν. 58, 
μιερεῖς. ἽὙο0α,, ἱερεῖς. 

᾿ ν ΧΙ,]. 

Εἰς τὴν Πεντηχοστή»ν. 

Ἢ ἀχροστιχίς" 
, « ΄ 

Πεντηκοστὴν ξορτάζωμεν.- 

Πόντῳ ἐχάλυψε Φαραὼ σὺν ἅρμασιν 
ὋὉ συντρίθων “πολέμους ἐν ὑψηλῷ βραχίονι. 
Γάισωμεν αὐτῷ, ὕτι δεδόξασται. 

Ἔργῳ, ὡς πάλαι τοῖς μαϑηταῖς ἐπηγγείλω, 
ἄ, “Τὴ παράκλητον. πνεῦμα ἐξαποστείλας", “Χριστὲ, 

Ἔλαμψας τῷ κόσμῳ φῶς, φιλάνϑρωπε. 

Νόμῳ τὸ πάλαι προκηρυχϑὲν καὶ προφήταις, 
Ἔ: πληριύϑη τοῦ ϑείου πνεύματος σήμερον. 
Πᾶσι γὰρ πιστοῖς χάρις ἐχκέχυται. 
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10. Τὴν. ἐξ ὕψους δύναμιν τοῖς μαϑηταῖς, Χριστὲ, 
Ἕως οὗ ἐνδύσησϑε, ἔφης; καϑίσατε ἐν “Ἱερουσαλήμ. 
᾿Εγὼ δὲ ὡς ἐμὲ παράκλητον ἄλλον πνεῦμα τὸ ἐμόν τε 

᾿ χαὶ πατρὸς 
᾿Αποστελῶ, ἐν ᾧ στερεωϑήσεσϑε. 

«ς .- κῃ , ’ 3 , , 

ΗΙ τοῦ ϑείου πνεύματος ἐπιφοιτήσασα δύναμις, 
1ὅ. Τὴν μερισϑεῖσαν πάλαι φωνὴν καχῶς ὠμηονοηρήπεωῶν, 

, ἘϊΪς μίαν ἁρμονίας, ϑείως συνῆψε γνῶσιν, 
Συνετίζουσα πιστοὺς τῆς τριάδος, ἐν ἦ ἐστερεώϑημεν. 

Κατανοῶν ὃ προφήτης τὴν ἐπ ἐσχάτων σου, 
“Χριστὲ, ἔλευσιν, ἀνεβόα" τὴν σὴν εἰςακήκοα, 

20. Κύριε, δυναστείαν. ὅτι πάντας τοῦ σῶσαι 
Τοὺς Χριστούς σου ἐλήλυϑας. 

Ὃ ἐν προφήταις λαλήσας, καὶ διὰ νόμου χηρυχϑεὶς 
ΤΙρώην τοῖς ἀτελέσι Θεὸς ἀληϑὴς, 
Ὅ παράκλητος τοῖς τοῦ λόγου ὑπηρέταις 

20. Καὶ μάρτυσι γνωρίζεται σήμερον. 

Σῆμα ϑεότητος φέρει τοῖς ἀποστόλοις, 
Ἔν πυρὶ πνεῦμα κατεμερίσϑη, 
Καὶ ξέναις γλώσσαις ἐνέφηνεν, 
'ῆς πατρόϑεν ϑεῖον σϑένος 
2 ’ Ὕ 2 7, 

90. ᾿Ερχύμενὸν ἔστιν αὑτοχέλευστον. 

ὁ διὰ τὸν φύβον σου ληφϑὲν, 
Κύριε, ἕν γαστρὶ τῶν προφητῶν, 
Καὶ κυηϑὲν ἐπὶ γῆς πνεῦμα σωτηρίας, 
Ὅν μὰ καρδίας κτίζει καϑαράς, 

Φύό. Ἔν τοῖς πιστοῖς εὐϑὲς ἐγκαινίζεται. 
Φῶς γὰρ καὶ εἰρήνη, διότι τὰ σὰ προςταγματα. 
Ἥ ᾿ , υσΝ , «' 

ἐπιφοιτήσασα ἰσχὺς σήμερον αὕτη; 
Πνεῦμα ἀγαϑὸν, πνεῦμα σοφίας Θεοῦ, 
Πνεῦμα ἐχ πατρὸς ἐχπορευϑὲν, 

. 2 

40. Καὶ δὲ υἱοῦ πιστοῖς ἡμῖν πεφηγὸς, 
ΠΠεταδοτιχὸν ἐν οἷς κατοικχίζεται, 
(Φύσει τῆς ἐν ε κατοπτεύεται ἁγιότητος. 

Ναυτιῶν τῷ σάλῳ τῶν βιωτικῶν μελημάτων. 
Συμπλόοις ποντούμενος ὃ ἁμαρτίαις, 

4ὅ. Καὶ “Ψυχοφϑόρῳ ϑηρὶ προςριπτόμενγος, 
Ὡς ὃ ̓Ιωνᾶς. Χριστὲ, βοῶ σοι" 
Ἔχ ϑανατηφόρου μὲ βυϑοῦ ἀνάγαγε. 
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Ἔχ τοῦ πνεύματός σου σάρκα ἐπὶ πᾶσαν, 
ἋὯ εἶπας, πλουσίως ἐξέχεας, 
Καὶ ἐπλήσϑη. τῆς σῆς τὰ σύμπαντα γνώσεως, 
Ὅτι ἐκ πατρὸς υἱὸς ἀῤῥεύστως ἔφυς, 
Καὶ τὸ πνεῦμα ἀμερίστως πρόεισιν. 

Οἱ ἐν καμίνῳ τοῦ πυρὸς ἐμβληϑέντες 
“Ὅσιοι παῖδες, τὸ πῦρ εἷς δρόσον μετέβαλον, 
“ιὰ τῆς ὑμνῳδίας οὕτω βοῶντες" 
Εὐλογητὸς εἶ, κύριε, ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. 

“Ρητορευόντων τὰ ϑεῖα μεγαλεῖα τῶν ἀποστόλων, 
Τοῦ πνεύματος ἥ ἐνέργεια ἐνομίζετο μέϑη 
Τοῖς ἀπιστοῦσι, δὲ ἧς͵ τριὰς ἐχηρύττετο, 
Ὅ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. 

Τὴν ἀδιαίρετον φύσιν ὀρϑοδόξως ὑμνολογοῦμεν, 
Θεὸν πατέρα τὸν ἄναρχον, τῆς αὐτῆς ἐξουσίας λόγον 
Καὶ πνεῦμα, εὐλογητὸς εἶ, κράζοντες, 
Ὃ Θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν. 

φλεκτος πυρὶ ἐν Σινᾷ προςομιλοῦσα βάτος, 
Θεὸν ἐγνώρισε τῷ ΒΟΟΣ ΔΝ καὶ δυσήχῳ ΠΠωσῇ, 
Καὶ παῖδας ζῆλος Θ εοῦ τοὺς ἀναλώτους τῷ πυρὶ ὕμνῳ- 

᾿ δοὺς ἔδειξε" 
Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν κύριον, 
Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ζωτικῆς ἐξ ὕψους βιαίας φερομένης ἠχητικῶς 
Τοῦ πνεύματος τοῦ παναγίου ἁλιεῦσι πνοῆς, 
Πυρίνων εἴδει γλωσσῶν, τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ ἐῤῥη- 

τόρευον᾽ 
Πάντα τὰ ἔργα ὑμνεῖτε τὸν κύριον, 
Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὡς μὴ ϑιγομένῳ προςβαίνοντες ἐν ὕρει, 
ἸΠὴ πεφριχότες πῦρ δειματοῦν, 
Δεῦτε καὶ στῶμεν ἐν τῷ ὄρει Σιών, 
Ἔν πόλει ζῶντος Θεοῦ, 
Πνευματοφόροις μαϑηταῖς γῦν συγχορεύοντες" 
Πάντα τὰ ἔργα τὸν κύριον ὑμνεῖτε, 
Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ΠΠ]ὴ τῆς φϑορᾶς διαπείρᾳ κυοφορήσασα, 
Καὶ παντεχνήμονι λόγῳ σάρκα δανείσασα, 
ἹΠῆτερ ἀπείρανδρε, παρϑένε ϑεοτόκε, 
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8ὅ. 4)Ποχεῖον τοῦ ἀστέχτου, χωρίον τοῦ ἀπείρον 
- ’ 

Πλαστουργοῦ σου, σὲ μεγαλύνομεν. 

᾿Επιπαφλάζοντος πάλαι πυρίνου ἅρματος, 
Ὃ ζηλωτὴς καὶ πυρίπνους χαίρων ὀχούμενος, 
Τὴν νῦν ἐχλάμψασαν ἐπίπνοιαν ἐδήλου ἐξ ὕψους ἀπο- 

Ὶ στόλοις, 
90. Ὑφ᾽ ἧς καταλαμφϑέντες, τὴν τριάδα πᾶσιν ἐγνώρισαν. 

Νόμου τῶν φύσεων δίχα, ξένον ἠκούετο" 
Τῶν μαϑητῶν τῆς μιᾶς γὰρ φωνῆς ἀπηχουμένης 
Πνεύματος χάριτι, ποικίλως ἐνηχοῦντο λαοὶ, 
Φυλαὶ καὶ γλῶσσαι, τὰ ϑεῖα μεγαλεῖα, 

9. Τῆς τριάδος γνῶσιν μυούμενοι. 

Εχέδε ἴῃ δ] ]ὰπά. Β10]. Ραίσ. Τοπι. ΧΙΠ, Ρ. 246 564ᾳ. --- τ΄ 11. 
ἕως οὐ Ῥεπίοοοκίαγιαπι Ἐοπιᾶπιπὶ ἕως ἄν. --- ν᾿ 14. ἐπιφοιτήσασα. 
Ρεηῖ. ἐπιδημήσασα. --- ν. 16. ἁρμονίας «- «οὖς γνῶσιν. Ῥρηΐ, ἀρ- 
μονίαν ...... γνώσεν. --- ν. 26. φέρεν. Ῥοπέ. φέρον. --- ν, 80. αὐ- 
τοχέλευστον. Ῥθοηΐ. αὐτοκέλευϑον. -- ν. ἅ5. προςριπτόμενος. Ῥθηΐ, 
προςριπτούμενος. ---αἰ ν. 50. Ρεπέθοοϑβί. θη]. ἢ ηο06 γϑΓϑβιιηι βῖο θχ- 
μῖθεὲ: Ἐπληρώϑη τῆς σῆς ἡ σύμπασα γνώσεως κύριε. -- ν. 59, ἐχη- 
ρύττετο. Ρρηίρα. γνωρίσεταν. --- ν- θ00. Ὃ Θεός. Ῥρηΐ. εἷς Θεός. --- 
γ. 61. φύσιν... .ὑμνολογοῦμεν. Ῥρηΐξ. ῥῆσιν... ϑεολογοῦμεν. --α ν, 67, 
τοὺς ἀναλώτους. Ῥθηΐ. τρεῖς ἀναλώτους. --α ν. θ8, Ρεπέ. ἤοπι. Πὰπσ 
ΥΘΓΒῸΠῚ 810 ργδθῦθί: Ἔργα κυρίου τὸν κύριον ὑμνεῖτε. δῖο ε ἱπῖγᾶ, 
-- ν. 72. εἴδεν..... ἐρδητόρευον. Ῥεπέ. ἤδη ...-.... ἐῤδητορεύοντο. -- 
ν. 82, διαπείρᾳ. Ῥομε. διὰ πεῖραν, --- ν. 95. μυούμενοι. Ῥαεμπέροοϑξ, 
μυούμενα. 

ΧΕΙ. 

Τῇ χυριαχῇ τῶν βαΐων. 

Ἧ ἀκχροστιχίς" 

᾿Ὡσαννὰ, Χριστὸς εὐλογημένος Θεός. 

᾿Ὥφϑησαν αἱ πηγαὶ τῆς ἀβύσσου νοτίδος ἄμοιροι, 
2 , 

Καὶ ἀνεχαλύφϑη ϑαλάσσης χυμαινούσης τὰ ϑεμέλια 
“οοΌ ’ 

Τῇ καταιγίδι νεύματι, ταύτην γὰρ ἐπετίμησας" 
’ 

Περιούσιον λαὸν διέσωσας 
» ΕΣ , «! ΄ 

ὥ. ᾿Διδοντα ἐπινίκιον ὕμνον σοι, κύριε. 

’ 
Στόματος ἐκ νηπίων ἀκάκων καὶ ϑηλαζόντων αἶνον 

Τῶν σῶν οἰκετῶν κατηρτίσω, καταλῦσαι τὸν ἀντίπαλον, 
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Καὶ ἐχδικῆσαι πάϑει σταυροῦ τὴν πτῶσιν τοῦ. πάλαι 
᾿“δάμ, ; 

“Ιιὰ ξύλου ἀναστῆσαι 

Τοῦτον δὲ ἄδοντα ἐπινίκιον ὕμνον σοι, χύριε. 

“ἍἝὍἴἵνεσιν ἐκκλησία ὁσίων τῷ ἐνοικοῦντι Σιών σοι, Χριστὲ, 
ΤΙροςφέρει" ἐν σοὶ δὲ ᾿Ισραὴλ τῷ ποιητῇ αὐτοῦ “χαίρει, 
Καὶ ὕρη, ἔϑνη ἀντίτυπα, λιϑοκάρδια, ἐχ προςώπου σου 

ἠγαλλιάσοντο 
» 2 , ε' Ἵιδοντα ἐπινίχιον εἰβνον σοι, κύριε, 

Νάουσαν “ἀκρότομον προςτάγματι͵ σῷ 
Στερεὰν ἐϑήλασε πέτραν οἸσραηλίτης. λαός" 
Ἢ δὲ πέτρα σὺ “Χριστὲ ὑπάρχεις καὶ ζωή, 
Ἔν ᾧ ἐστερεώϑη ἢ ἐκκλησία κράζουσα" 
᾿Ωσαννὰ, εὐλογημένος εἰ ὃ ἐρχόμενος. 

Νεχρὸν τετραήμιερον προςτάγματι σῷ 
Ἔχ γεχάδων ἔντρομος ἅδης ἀφῆκε “Αάζαρον, 
ἯΙ ἀνάστασις “Χριστὲ σὺ γὰρ καὶ ζωή, 
Ἔν ᾧ ἐστερειύϑη ῆ ἐκκλησία χράζουσα" 
᾿Ωσαννὰ, εὐλογημένος εἶ ὃ ἐρχόμενος. 

Ἵισατε οἵ ϑεοπρεπῶς ἐν Σιών, 
Καὶ εὐχὴν ἀπόδοτε “Χριστῷ ἐν “Ἱερουσαλήμ. 
“Αὐτὸς ἔρχεται ἐν δόξῃ μετὰ κυρίας, 
Ἔν ᾧ ἐστερεώϑη ῇ ἐκκλησία χράζουσα" , 
Ωσαννὰ, εὐλογημένος εἶ ὃ ἐρχόμενος. 

“Χριστὸς ὃ ὃ ἐρχόμενος ἐμφανῶς Θεὸς ἡμῶν, 
Ἥξει καὶ οὐ “χθονιεῖ ἐξ ὕρους κατασχίου, δασέος, 
Κόρης “τικτούσης ἀπειράνδρου, προφήτης πάλαι φησί" 
“Τὸ πάντες βοῶμεν: 4όξα τῇ δυνάμει σου, κύριε. 

“Ρηξάτω εὐφροσύγην κραταιὰν ἐπ ἔλεον ὕρη, 
Καὶ πάντες βουνοὶ, καὶ ξύλα τοῦ δρυμοῦ ἐπιχροτησάτω. 
“Χριστὸν αἰνεῖτε ἔϑγη, καὶ τοῦτον πάντες λαοὶ ἐπαι- 

γοῦντες, 
Βοᾶτε' 4]όξα τῇ δυνάμει σου, κύριε. 

᾿Ισχὺν ὃ βασιλεύων τῶν αἰώνων κύριος ἐνδεδυμένος 
Ἥξει, τῆς τούτου ὡραιότητός τε χαὶ “δόξης ἀσύνχριτος 
“Ὑπάρχει εὐπρέπεια ἐν Σιών. Ζιὸ πάντες βοῶμεν" 
Αόξα τῇ δυνάμει σου, κύριε. 

Σπιϑαμῇ ὃ μετρήσας οὐρανὸν, δρακὶ δὲ γῆν, 
Κύριος πάρεστι" Σιὼν γὰρ ἐξελέξατο, 
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Ἔν αὑτῇ δὲ οἰχεῖν καὶ βασιλεύειν ἠρέτισται, 
Καὶ τῶν λαῶν τῶν ἐν. πίστει βοώντων" 
“Ἰόξα τῇ δυνάμει σου, κύριε. 

Τὴν Σιὼν ἐπὶ ὄρους ἀνάβηϑι ὃ εὐαγγελιζόμενος, 
Καὶ τὴν “Ἱερουσαλὴμ ὃ ὃ κηρύσσων ἐν ἰσχῦι ὕψωσας φωνήν, 
“:εδοξασμένα ἐλαλήϑη περὶ σοῦ ἢ πόλις τοῦ Θεοῦ. 
Εἰρήνη ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ καὶ σωτήριον ἔϑνεσι. 

ν ῳ 

[4] 

-“-Ὸ: ’ -“ῳ 

Ὃ ἐν τοῖς ὑψίστοις καϑήμενος, ἐπὶ τῶν Χερουβὶμ 
; 

εος, 
Καὶ τς - . ἰδοὺ ϑΚ)ς 5 δόξ Ἁ ΦΑΣ, 

αἱ ἐφορῶν ταπεινὰ, ἰδοὺ ἔρχεται ἐν δόξῃ μετὰ κυρίας, 
Καὶ πληρωϑήσεται τὰ πόώντα ϑειχῆς αἰνέσεως αὐτοῦ. 
Εἰρήνη ἐπὶ τὸν ᾿Ισραὴλ καὶ σωτήριον ἔϑγνεσιν. 

Σιὼν Θεοῦ ὄρος τὸ ἅγιον καὶ “Ιερουσαλὴμ 
Κύχλῳ τοὺς ὀφϑαλμούς σου ἄρον, 
Καὶ ἴδε συνηγμένα τέκνα σου ἐν σοί. 
᾿Ιδοὺ [γὰρ ἥχασι μακρόϑεν προςχυνῆσαι τῷ βασιλεῖ οὐ μὰ προύε τὸ ὀπαυτηρ τρρ. 
Εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ισραηλ, καὶ σωτήριον ἔϑνεσιν. 

2 ; 3 5 , , .. ’ 

Ἐβοησαν ἐν εὐφροσύνῃ δικαίων τὰ πνεύματα" 
’ 

Νὺν τῷ κοσμῷ διαϑηχή καινὴ διατίϑεται. 
Καὶ ῥαντίσματι καινουργεῖται λαὸς ϑείου αἵματος. 

Υπόδεξαι ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ τὸ βασίλειον, 
Καὶ ὃ βαίνων ἐν τῷ σχότει φῶς ϑεασάσϑω μέγα, 
Καὶ ῥαντίσματι χαινουργείσϑω λαὸς ϑείου αἵματος. 

““ελυμένους σοὺς δεσμίους Σιὼν ἐξαπόστειλον, 
Καὶ ἐχ λάκχου ἁγνωσίας ἀνύδρου ἐξάγαγε. 
Καὶ ῥαντίσματι χαινουργείσϑω, λαὸς ϑείου αἵματος. 

Ὅ διασώσας ἐν πυρὶ τοὺς “Ἰβραμιαίους σου παῖδας, 
Καὶ τοὺς Χαλδαίους ἀνελὼν, οἷς ἀδίχως δικαίους ἐ ἐνή-- 

ὀρεῦσαν, 
“Ὑπερύμνητε κύριε ὃ Θεὺς ὃ τῶν πατέρων, εὐλογητὸς εἶ, 

Γονυπετοῦντες οἱ λαοὶ, χαὶ σὺν μαϑηταῖς γεγηϑότες, 
Πϊετὰ βαΐων ὠσαννὰ τῷ Φὶῷ 4αβὶδ ἐκραύγαζον, 
“Ὑπερύμνητε κύριε ὃ Θεὸς ὃ τῶν πατέρων, εὐλογητὸς εἶ, 

ἪΙ ἀπειρόκακος πληϑὺς, ἔτι νηπιάζουσα φύσις, 
Θεοπρεπῶς σεν βασιλεῦ ᾿Ισραὴλ καὶ ἀγγέλων ἀνύμνησεν" 
“Ὑπερύμνητε κύριε ὃ Θεὸς ὃ τῶν πατέρων, εὐλογητὸς εἶ, 



2". 

Π]ετὰ βαΐων σε, Χριστὲ, κλάδοις ἐπεχρότει τὰ πλήϑη, 
Εὐλογημένος ὃ ἐλϑὼν βασιλεὺς τῶν αἰώνων ἐβόα δὲ, 

80. Ὑπερύμνητε κύριε ὃ Θεὸς ὃ τῶν πατέρων, εὐλογητὸς εἶ. 

Εὐφράγϑητι Ἱερουσαλὴμ, πανηγυρίσατε οἱ ἀγαπῶν- 
τὲς Σιών" 

Ο βασιλεύων γὰρ εἷς τοὺς αἰῶνας κύριος τῶν δυνάμεων 
ἦλϑεν. 

Εὐλαβείσϑω. πᾶσα ἢ γῆ ἐκ προςώπου αὐτοῦ καὶ βοάτω᾽ 
Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα τὸν “κύριον, 

8ῦ. Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Νέον πῶλον ἐπιβεβηκὼς ὃ βασιλεύς σου Σιὼν ἐπέστη 
Χριστός" 

Τὴν γὰρ ἀλόγιστον εἰδώλων πλάνην λῦσαι, τὴν ἀκά- 
'ϑέχκτον 

“ρμὴν ἀναστεῖλαι πάντων ἐϑνῶν παραγέγονεν, εἰς τὸ 
Ἵκ μέλπειν" 

Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα τὸν κύριον, 
90. Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὃ Θεός σου (χαῖρε Σιων σφύδρα) ἐθασίλευσεν. εἰς 
τοὺς αἰῶνας Χριστός" 

Οὗτος ὡς γέγραπται, πραὺς καὶ σώζων, δίκαιος λυτρω- 
τὴς ἡμῶν 

Ἦλϑεν ἐπὶ πώλου ἵππον, ϑράσος ὀλέσαι ἐχϑρῶν μὴ 
βοῶντων" 

Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα τὸν κύριον : 
9ῦ. Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Σπανίζεται ϑείων περιβόλων τὸ παράνομον συνέδριον 
ἀπειϑῶν, 

Τὸν προσευχῆς Θεοῦ ἐπείπερ οἶκον σπήλαιον ἀπηργά- 
σαντο λῃστῶν, 

Ἔχ καρδίας τὸν λυτρωτὴν ἀπωσάμενοι, ᾧ βοῶμεν" 
Εὐλογεῖτε τὰ ἔργα τὸν κύριον 

100. Καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Θεὺς κύριος καὶ ἐπέφανεν ἡμῖν, συστήσασϑε ἑορτήν, 
Καὶ ἀγαλλιώμενοι δεῦτε μεγαλύνωμεν “Χριστὸν 

- ἹΠετὰ βαΐων καὶ κλάδων ὕμνοις κραυγάζοντες" 
Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου σωτῆρος 

ἡμῶν. 

108. Ἔϑνη Ἱ ἵνα τί ἐφρυάξατε γραφάς; καὶ ἱερε ῖς 
Τί κενὰ ἐμελε ᾧ με τήσατε; τίς οὗτος, εἴποντες, ῳ παῖδες 



Ζὅ 

Πετὰ βαίΐίων καὶ κλάδων ὕμνοις χραυγάζουσιν" 
Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου σωτῆρος 

ἡμῶν. 

Οὗτος ὃ Θεὸς, ᾧ παρόμοιος οὐδεὶς, δίκαιαν πᾶσαν 
δὲὸν 

110. Εξευρὼν δέδωκε τῷ ἠγαπημένῳ ᾿Ισραήλ, 
ΠΠετὰ δὲ ταῦτα ἀνϑρώποις συνανεστράφη ὀφϑείς. 
Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ονόματι κυρίου σωτῆρος 

ἡμῶν. 

Σχάνδαλα τρίβους τί ἐχόμενα ὑμεῖς τιϑέατε ἀπειϑεῖς ; 
Πόδες ὀξεῖς ὑμῖν αἷμα τοῦ ἐχχέαι δεσπότου. 

11ὅ..,}λλ’ ἀναστήσεται πάντας σῶσαι τοὺς κραυγάζοντας" 
Εὐλογημένος ὃ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι κυρίου σωτῆρος 

ἡμῶν. 

σοηΐ. (4}}. ΒΙ}]. ΧΙΠ. ρ. 250 564ᾳ. --- ν. 25. ϑεοπρεπῶς. 510 
οοἀά. εἰ (ἀπ άυ8, αυἱ ἐᾶπιθη Ἰεδὶ να]ὲ δοκοὶ ς», 4πὲ6 ἰθοῖϊο 
Γοοϊρίοπάδ 6556 υἱάφίαιν. --- νυ. 89. εὐλογεῖτε. δῇ᾽  σοηΐίθοὶ. 68]]. εὖ-π 
λογεῖταν. --α ὖ. 98. ἵππον. ΕΔ] 8η 45 βυδάοε Ἰερείοποπι: ἱππεύων. 

ΧΙ]. 

Πρὸς Χριστόν. 

Σὺ ὡς ποιμὴν ἥρπασας, σῶτερ, τὸν ἄνθρωπον, 
Τὸν φϑαρέντα ἤδη τετραήμιερον; 
Ζ)ημιουργὲ, λύκου ἐκ δεινοῦ ὄντως καὶ παμφάγου, 

’, 

πν" δυνατός τε χαὶ κύριος ἐν τούτῳ προδειχνύων 
ὕ. Τὴν παγκόσμιον δόξαν τῆς σῆς νῦν τριημέρου ἐγέρσεως. 

Σὲ τὴν ζωὴν βλέπουσαι αἱ περὶ Πάρϑαν, “Χριστὲ, 
“Ἀνεβόων᾽ εἰ ἧς ὧδε, κύριε, ὃ φωτισμὸς. πάντων χαὶ ζωὴ, 
“Ὅλως οὐ τεϑνήχει, νεκρὸς οὐκ ὥφϑη ὃ .«“άζαρος, 
Ζωὴ δὲ τῶν ϑανόντων σὺ, φιλάνθϑρωπε, πέλων, 

10. Εἰς χαρὰν μετατρέπεις τὸ πένϑος αὐτῶν. 

Σὲ τὴν πηγὴν φρίττουσι, κύριε, ἄβυσσοι, 
Σοὶ δουλεύει ἢ ̓ γρὰ ἢ σύμπασα" 
Σὲ πυλωροὶ τρέμουσι, Χριστὲ, 
Ἅιδου δὲ τὰ κλεῖϑρα τῷ κράτει σου διαλύονται, 

1. «“αζάρου ἀναστάντος ἐχ γεχρῶν τῇ φωνῇ σου, 
Παντοδύναμε σῶτερ φιλάνθϑρωπε. 



π0 

Φὺ τῶν πιστῶν καύχημα πέλεις ἀνύμφευτε" 
Σὺ προστάτις » σὺ καὶ καταφύγιον χριστιανῶν, 
εῖχος καὶ λιμήν. 

20. Ποὸς γ ν υἱόν σου ἐντεύξεις φέρε ι . Πρὸς γὰρ τὸ ἰόν σου ἐντεύξεις φέρεις, πανάμωμε, 
Καὶ σώζεις ἐκ κινδυνων τοὺς ἐν πίστει 
Καὶ πόϑῳ ϑεοτόκον ἁγνήν σε γινώσκοντας. 

Σύ μου ἰσχὺς, κύριε, σύ μου καὶ δύναμις, 
Σὺ Θεός μου, σύ μου ἅγαλ λίαμα, 

920. Ὃ πατρικοὺς κόλπους μὴ λιπὼν 
Καὶ τὴν ἡμετέραν πτωχείαν ἐπισκεψάμενος, 
“Πιὸ σὺν τῷ προφήτῃ ᾿Αμβακούμ σοι χραυγάζω 
Τῇ δυνάμει σου δόξα, φιλάνθρωπε. 

Οοπῆ, ΟΘΔ}1. ΒΡ]. Τοπι. ΧΠΠ. ν. 257 εὐ 258.ὉὨ. Ηοσ οδιπιθη οἕ 
βοαυρηξία ΟΠ] ἀπά οχ Τυϊοᾶϊο οπιᾶθ ἅπη. 1738. οἀϊίο ῥ. 485 
5644. ΘΧΒΟΓΙρΒΙΕ; 588 ἐᾶπιθη αἸϊιπι Οὐβπῖαπι Πάριν. οἄδειπι διιοίο- 
ΤῸ ΠῚ 6586 δ ϑρίοδέξι, --- ν᾿ 8. λύχου. λάχχου Ιθρ6Γ6 δαδάθέ (α]] πᾶ. 

ΧΙΙΥ. 

ἸΩ,δή. 

Ὅ πρὶν ἐκ μὴ ὄντων παραγαγὼν τὴν σύμπασαν χτίσιν, 
Καὶ γινώσκων τῶν χαρδιῶν ταμεῖα, 
Προλέγεις ὡς δεσπότης τοῖς μαϑηταῖς τοῦ “Ταζάρου τὴν 

ὔ 

κοίμησιν. 

71ὸν ἄνθρωπον, φύσει οὐσιωϑεὶς Χριστὲ ἐ ἐκ παρϑένου, 
ὅ. Τοῖ «Ἰαϊζάρου σὺ τὴν ταφὴν μαϑεῖν ἐπηρώτας ὡς ἄν-- 

2 2 - ς Ἀ εἰ ." ΘΟῊΝ 

Οὐχ ἀγνοῶν ὡς Θεὸς, ὕπου ἕκχειτο. 

’ - 2 ; ᾽ 

Πιστούμενος, λόγε, τὴν σαυτοῦ ἀνάστασιν ὄντως, 
Ὡς ἐξ ὕπνου τὸν προςφιλῆ ἀνέστησας ἤδη ὀδωδότα 
Τὺν τεταρταῖον νεχρὸν ἐκ τοῦ μνήματος. 

10. Τάξεις σε ἀγγέλων καὶ τῶν βροτῶν ) ἀγύμφευτε μήτηρ, 
Εὐφημοῦσιν ἀνελλειπῶς" τὸν κτίστην γὰρ τούτων ὥσπερ 

βρέφος 
Ἔν ταῖς ἀγκάλαις σου ἐβάστασας. 



εὐ ἦν 

΄“" “Ὑγρὰν διοδεύσας ὡσεὶ ξηρὰν 
Καὶ τὴν «Αϊγυπτίαν μοχϑηρίαν διαφυγὼν ὃ ̓Ισραηλίτης 

ἀνεβάα" 
1ὅ. Τῷ λυτρωτῇ καὶ Θεῷ ἡμῶν ἄσωμεν. 

Οοηΐ. αδι]απά" ΒΙΌ]. Ραίγ. Τόοπι, ΧΠΠ. Ρ, 256 56ᾳ. 

ΧΗΥ͂. 

“ιδή. 

Τῷ πατρὶ γέμων δόξαν, 
Ὥςπερ οὐκ αὐτίϑεος ἦσϑα εὐχόμενος, 
Τὸν περιεστῶτα σὺ πιστούμενος ὄχλον μαχρόϑυμε, 
Τὴν εὐχαριστίαν τῷ σῷ πατρὶ προςαναφέρων, 

ὅ. Τῇ κελεύσει ἐγείρων τὸν “Ἰάζαρον. 

Ὦ φωνῆς ϑεοφϑόγγου, 
Θείας τε δυνάμεως, σῶτερ, τοῦ χράτους σου" 
Δὲ ἧς ἅδου πύλας τοῦ παμφάγου ϑανάτου συνέτριψας. 
“4λλ ἐξάρπασόν μιε, ὥσπερ τὸν πρὶν, ἐκ τῶν παϑῶν μου, 

10. Τετραήμερον φίλον σου «“άζαρον. 

“Ἱχεσίαις “Ταζώρου, Π͵άρϑας καὶ Π]αρίας τε, 
Ἡμᾶς ἀξίωσον ϑεατὰς γενέσϑαι τοῦ σταυροῦ, 
Καὶ τοῦ πάϑους σου, κύριε, 
Καὶ τῆς λαμποφόύρου τῶν ἡμερῶν καὶ βασιλίδος 

15. ἀναστάσεως τῆς σῆς, φιλάνϑρωπε. 

ἹΠητριχὴν παῤῥησίαν τὴν πρὸς τὸν υἱόν σου κεκτημένη, 
Πάναγνε, συγγενοῦς προνοίας τῆς ἡμῶν μὴ παρίδῃς, 

δεύμεϑα, 
« Ἁ ͵ τι σὲ καὶ μόνην χριστιανοὶ τὸν δεσπότην 
«ς Ν 2 -Ἵ» ’ 

Ιλασμὸν εὐμενῆ προβαλλόμεϑα. 

20. Ἵνα τί μὲ ἀπώσω ἀπὸ τοῦ προςώπου σου, τὸ φῶς 
τὸ ἄδυτον, 

Καὶ ἐκάλυψέ μξ τὸ ἀλλότριον σχότος, τὸν δείλαιον ; 
“4λλ ἐπίστρεψόν μὲ χαὶ πρὸς τὸ φῶς τῶν ἐντολῶν σου 
Τὰς ὅδδούς μου χατεύϑυνον, δέομαι. 

Εχίδς ἱπ (δ]]απά. ΒΙ1Ὁ]. Ραίνγ. Τοπι. ΧἼΠ]Ὶ, Ρ. 258, 
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ΧΙ. 

(2 δή. 

ἸΠουσιχῶν ὀργάνων συμφωνούντων 
Καὶ λαῶν ἀπείρων προςκυνούντων εἰκόνι τῇ ἐνδεηρᾷ, 
Τρεῖς παῖδες μὴ πεισϑέντες τὸν κύριον ἀνύμνουν 
Καὶ ἐδοξολόγουν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

ὅ. Ὡς ποιμὴν τὸν ἄρνα κατιχνεύσας 
Καὶ ἐκ λύχου δεινοῦ ὀλετῆρος ἁρπάσας ὃ ἑπικρατῆς, 
Φϑαρέντα ἐκαινούργεις βοῶντά σοι" 
ὙὙμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Ὡς βροτὸς τὸν τάφον ἐπεζήτεις, 
10. Τὸν νεχρὸν ὡς πλάστης ἀναστήσας προςτάγματι δε- 

σποτικῷ " 
Ὃν ἅδης κατεπλάγη βοῶντά σοι" 
Ὑμνεῖτε καὶ ὑπερυψοῦτε εἷς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Οοηΐ. ΘΑ] ]απά. ΒΡ], Ῥαέγ. 1]. ο. Ρ. 258. 

ΧΙΥΙ. 

()ιδή. 

Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν λαοὶ ϑεοτόκον, 
“Τὴν τὸ ϑεῖον πῦρ ἐν γαστρὶ ἀφλέκτως συλλαβοῦσαν, 
ὝΧμνοις ἀσιγήτοις μεγαλίγωμεν. 

Οἱ λαοὶ ἰδόντες βαδίζοντα νεχρὸν τεταρταῖον, 
ὕ. ᾿Εχπλαγέντες τῷ ϑαύματι ἀνεβόων τῷ λυτρωτῇ; 

Θεόν σε ὕμνοις μεγαλύνοντες. 

Π. - Ν » ὃ . Ὑ ν Ν 1 , 0 
ροπιστῶν τὴν ἕνόθξον ἔγερσιν τὴν σὴν ὦ σωτὴρ μου, 
Ν , γ “ «' γ - Ν ,ὔ 

Νεκρὸν τετραήμερον ἐκ τοῦ ἔἄδου ἐλευϑεροῖς τὸν “1«- 

ζαρον, 
Ἔν ὕμνοις μεγαλύνω σε. 

(α]]απά. ΒΙΌ]. Ραΐν. Τοπι. ΧΠΠ. Ρ. 299. 
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ΧΊΥ͂ΠΙ. 

᾿Ωιδή. 

Κατακόσμησον τὸν νυμφῶνά σου Σιών, 
Καὶ ὑπόδεξαι τὸν βασιλέα Χριστόν. 
Ἴἤσπασαι τὴν ΠΠαριὰμ τὴν ὑπουράνιον πύλην" 
«Αὕτη γὰρ ϑρόνος χερουβικὸς ἀνεδείχϑη, 

ὅ. “ὍὉὕτη βαστάζει τὸν βασιλέα τῆς δόξης" 
“Νεφέλη φωτὸς ὑπάρχει ἤ παρϑένος, 
Φέρουσα ἐν ὑὸς ον υἱὸν πρὸ ἑωσφόρου, 
Ὅν λαβὼν Σιμεὼν ἐν ἀγκάλαις αὐτοῦ 
᾿Ἔκήρυξε λαοῖς, δεσπότην αὐτὸν εἶναι 

10. Ζωῆς καὶ ϑανάτου καὶ σωτῆρα τοῦ χόσμου. 

Τιορέα ἂρυὰ Οαδ]]απᾶ. Β10]. Ραΐγιπι Τοπι. ΧἼΠ]. ρΡ, 259, δὲ ἰῃ 
Απέμοϊορίο Βοπιᾶπο πιθη86 “8πιδνῖο μ᾿. 190, 

Η. 
ΦἰἸ ΦΥΡ Φ121| Ὁ. 

ΧΙΙ͂Χ. 

Θεοτύόχιον. 

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγε ἀσμάτων᾽ 
Προχύψασα γὰρ ἢ παντάνασσα μητροπάρϑενος 
Ταῖς εὐλογίαις, καταστέφει τοὺς εὐφημοῦντας αὐτήν. 
Βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, 
Καὶ τὴν Βασιλίδα κροτήτωσαν ἐν ὕμνοις, 
Βασιλέα τέξασαν τοὺς ϑανάτῳ κρατουμένους 
Πρὶν ἀπολύσαι φιλανϑρώπως εὐδοκήσαντα. 
“Ποιμένες καὶ διδάσχαλ οι τὴν τοῦ καλοῦ ποιμένος 
“Ὑπεράγιον μητέρα συνελϑόντες εὐφημήσωμεν. 

10. Τὴν λυχνίαν τὴν. χρυσαυγῆ, 
Τὴν φωτοφόρον νεφέλην, 
Τὴν τῶν Χερουβὶμ ὑπερτέραν, 
Τὴν ἔμψυχον κυβωτόν, 
Τὸν περίμορφον τοῦ “]εσπότου ϑρόνον, 

1ὅ, Τὴν μανναδόχον χουσέαν στάμνον, 

ὧτ 



Ἡρὴ δ0 

Τὴν ζωηφόρον τοῦ “γον πλάκα, 
ἀπώνολον τῶν “Χριστιανῶν τὸ καταφύγιον 
Ἴσμασι ϑεηγόροις ἐγκωμιάζοντες 
Οὕτως εἴπωμιεν" Πιλάτιον τοῦ «Τόγου, 

20. “Ἵξίωσαν τοὺς ταπεινοὺς ἡμᾶς τῆς οὐρανῶν βασιλεῖας " 
Οὐδὲν γὰρ ἀδύνατον τῇ μεσιτείᾳ σου. 

Εχίαις ἴῃ οὐ δαποίοταπι απ. Τοῦ: 11. Ρ. ΧΧΧΥ͂Ι. 

΄. 

ΦοΘ ΟΝ ΒΡο ΟΠ Ὁ. 

Ι,. 

Εἰς τὴν ϑεογονίαν. 

Εὐεπίης μελέεσσιν ἐφύμνια ταῦτα λιγαίνει 
Υἱἷᾳα Θεοῦ, “μερόπων ἕίνεχα τιχτόμενον 

Ἔν χϑονὶ, καὶ λύοντα πολύστονα πήματα κόσμου 
.4λλ ἄνα, ῥητῆρας ῥύεο τῶν δὲ πόνων. 

ἜἜσωσε λαὸν ϑαυματουργῶν δεσπότης, 
“Ὑγρὸν ϑαλάσσης κύμα χερσώσας πάλαι. 
“Εχὼν δὲ τεχϑεὶς ἐκ χύρης, τρίβον βατὴν 
ΤΠόλον τίϑησιν ἡμῖν, ὧν χατ' οὐσίαν, 
ἾἾσόν τε πατρὶ καὶ βροτοῖς δοξάζημδω 

Ἤνεγχε γαστὴρ ἡγιασμένη λόγον, 
Σαφῶς ἀφλέκτως ζωγραφουμένη βάτῳ, 
ΠΠιγέντα μορφῇ τῇ βροτησίᾳ Θεοῦ, 
ἴῦας τάλαιναν νηδὺν ἀρᾶς τῆς πάλαι 

10. ““ύοντα πιχρᾶς, ὃν βροτοὶ δοξαζομεν. 

᾿Ἔδειξεν ἀστὴρ τὸν πρὸ ἡλίου λόγον, ι 
᾿Ελϑόντα παῦσαι τὴν ἁμαρτίαν, μάγοις, 
Σαφῶς πενιχρὸν εἰς σπέος; τὸν συμπαϑῆ; 
Σὲ σπαργάνοις ἑλιχτὸν, ὃν γεγηϑύτες, 

1ὅ. Εἶδον τὸν αὐτὸν, καὶ βροτὸν, καὶ κύριον. 
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Νεῦσον πρὸς ὕμνους οἰκετῶν, εὐεργέτα, 
᾿Εχϑροῦ ταπεινῶν τὴν ἐπῃρμένην ὔφρυν, 
“Φέρων τε, παντεπύπτα, τῆς ἁμαρτίας 
Ὕφερϑὲν ἘΚΙΥΜΗΣ ἐστηριγμένους, 
ἹΠάκαρ, μελῳδοὺς τῇ βάσει τῆς πίστεως. 

Νύμφης πανάγνου τὸν πανόλβιον τόκον 
᾿Ιδεῖν ὑπὲρ γοῦν ἠξιωμένος χορὺς 

᾿᾿Ἡγραυλὸς ἐχλονεῖτο τῷ ξένῳ τρόπῳ, 
Τάξιν μελῳδοῦσάν τὲ τῶν ἀσωμάτων 
᾿Ἄγαχτα Χριστὸν 3 ἀσπόρως σαρκούμενον. 

“Ὕψους ἀνάσσων οὐρανῶν, εὐσπλαγχνίᾳ 
Τελεῖ καϑ' ἡμᾶς ἐξ ἀνυμφεύτου κόρης, 
᾿Αὔλος ὧν τὸ πρόσϑεν, ἀλλ᾿ ἐπὶ ἐσχάτων 
““Ζόγος παχυνϑεὶς σαρκὶ, τὸν πεπτωκότα 
Ἵνα πρὸς αὐτὸν ἑλκύσῃ πρωτόκτιστον. 

Γένους βροτείου τὴν ἀνάπλασιν πάλαι 
,ἄιδων προφήτης “Ἵββακοὺκ προμηνύει, 
᾿Ιδεῖν ἀφράστως ἀξιωϑεὶς τὸν τύπον. 
Νέον βρέφος γὰρ ἐξ ι ὕρους τῆς παρϑένουν 
Ἐξῆλϑε λαῶν εἰς ἀνάπλασιν λόγος. 

Ἶσος προῆλϑες τοῖς βροτοῖς ἑχουσίως, 
Ὕνψιστε, σάρχα προςλαβὼν ἐκ παρϑένου, 
᾿Ιὸν καϑάραι τῆς δὁρακοντίας κάρας, 
ἄγων ἅπαντας πρὸς σέλας ζωηφόρον, 
Θεὸς πεφυκὼς, ἐκ πυλῶν ἀνηλίων. 

Ἔθϑνη τὰ πρόσϑεν τῇ φϑορᾷ βεβυσμένα, 
᾿Ὄλεϑρον ἄρδην δυσμενοῦς πεφευγότα, 
“Ὑψοῦτε χεῖρας σὺν κρότοις ἐφυμνίοις, 
ἹΠόνον σέβοντες Χριστὸν ὡς εὐεργέτην, 
Ἔν τοῖς χαϑ' ἡμᾶς συμπαϑῶς ἀφιγμένον. 

“Ρίζης φυεῖσα τοῦ ᾿Ϊεσσαὶ, παρϑένε, 
Ὄρους παρῆλϑες τῶν βροτῶν τῆς οὐσίας, 
Πατρὸς τεχοῦσα τὸν πρὸ αἰώνων λόγον, 
Ὡς ηὐδόκησεν αὐτὸς, ἐσφραγισμένην 
Νηδὺν διελθεῖν τῇ κενώσει τῇ ξένη. 

Ἔκ νυχτὸς ἔργων ἐσκοτισμένης πλάνης, 
“Ιλασμὸν ἡμῖν, ιστὲ, δοῖς ἐγρηγόρως 
Νῦν συντελοῦσιν ὕμνον ὡς εὐεργέτῃ. 
᾿Ελϑοῖς πορίζων, εὐχερῆ τε τὴν τρίβον, 
Καϑ' ἣν ἀνατρέχοντες εὕροιμεν κλέας. 

ΤΊ θβαιν, Π γηνη. ΠΠ. 



70. 

70. 

90. 

δ 

᾿Απηνὲς ἔχϑος τὸ πρὸς αὐτὸν, δεσπότης, 
Τεμὼν διαμπὰξ σαρχὸς ἐν παρουσίᾳ, 
Ἵνα κρατοῦντος ὥλεσε ϑυμοφϑύρου, Ὶ 
Κόσμον συνάπτων ταῖς ἀὕὔλοις οὐσίαις, - 
Τιϑεὶς προσηνῆ τὸν τεκόντα τὴν κτίσιν. 

Ὅ λαὸς εἶδεν, ὃ πρὶν ἠμαυρωμένος, 
Μεϑ' ἡμέραν φῶς τῆς ἄνω φρυκτωρίας, 
Ἔϑθνη Θεῷ δὲ κλῆρον υἱὸς προςφέρει. 
Νέμων ἐχεῖσε τὴν ἀπόῤῥητον χάριν, 
Οὗ πλεῖστον ἐξήνϑησεν ἢ ἁμαρτία. 

Ναίων ᾿Ιωνᾷᾶς ἐν μύχοις ϑαλαττίοις 
᾿Ελϑεῖν ἐδεῖτο χαὶ ζάλην ἀπαρχέσαι" 
Νυγεὶς ἐγὼ δὲ τοῦ τυραννοῦντος βέλει, 
Χριστὲ, προςαυδῶ τὸν καχῶν ἀναιρέτην, 
Θᾶττυν μολεῖν σε τῆς ἐμῆς ῥαϑυμίας. 

Ὅς ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς Θεὸν, Θεὺς λόγος, 
Νυνὶ κρατύνει μὴ σϑένουσαν τὴν πάλαι, 
᾿Ιδὼν φυλάξαι τὴν καϑ' ἡμᾶς οὐσίαν 
Καϑεὶς ἑαυτὸν, δευτέραν κοινωνίαν, 
“4ὅϑις προφαίνων τῶν παϑῶν ἐλευϑέραν. 

ἵἯκται δὶ ἡμᾶς “βραὰμ ἐξ ὁ ὀσφύος 
“Ἰυγρῶς πεσόντας ἐν ζόφῳ τῶν πταισμάτιον, 
Υἱοὺς ἐγεῖραι τῶν κάτω »νενευχότων, 
Ο φῶς κατοικῶν, καὶ φάτνην παρ ἀξίαν, 

- 2 "2 - 

Νῦν εὐδοκήσας εἰς βροτῶν σωτηρίαν. 

Τῷ παντάνακτος ἐξεφαύλισαν πόϑω., ᾿ 
᾿Ἄπλητα ϑυμαίνοντος ἠγκιστρωμένοι 
Παῖδες τυράννου δύςϑεον γλωσσαλγίαν. 
Οἷς εἴκαϑε πῦρ ἄσπετον, τῷ δεσπότῃ 
“1 ἐγουσιν" εἰς αἰῶνας εὐλογητὸς εἶ. 

Ὑπηρέτας μὲν ἐμμανῶς καταφλέγει, 
Σώζει ὁὲ παφλάζουσα δοιζηδὸν νέους, 
Ταῖς ἑπταμέτροις καύσεσι πυργουμένη, 
Οὺς ἔστεφε φλὺξ ἄφϑονος » τοῦ χυρίου 
Νέμοντος εὐσεβείας εἵνεκα δρύσον. 

ζρωγὲ Χριστὲ, τὸ βροτοῖς ἐναντίον 
Πρόβλημα, τὴν σάρκωσιν ἀῤῥήτως ἔχων, 
ἼἬσχυνας ὕλβον τῆς ϑεώσεως φέρων, 
ἸΠορφούμενος νῦν" ἧς τινὸς δὲ ἐλπίδα 
ἄνωθεν εἰς κευϑμῶνας ἤλθομεν ζόφου. 



δ 
Γ 

. 1 ἣν ἀγριωπὸν ἀκρατῶς γαυρουμέγην, 
Ἴἥσεμνα βαχχεύσασαν ἐξοιστρουμένην, 
Κόσμου καϑεῖλεν πανσϑενῶς ἁμαρτίαν, 
Οὺς εἑίλκυσεν πρὶν, σήμερον τῶν ἀρκύων, 

100. Σώζεις δὲ σαρκωϑεὶς ἑκὼν, εὐεργέτα. 

“Πήτραν ἀφλέκτως εἰκονίζουσι κόρης 
Οἱ τῆς παλαιᾶς πυρπολ ̓ούμενοι νέοι, 
Ὑπερφυῶς κύουσαν ἐσφραγισμένην. 
» “μφω δὲ δρῶσα ϑαυματουργίᾳ μίᾳ, 

10. “αοὺς πρὸς ὕμνον ἐξανίστησι χάρις. 

“Τύμην «φυγοῦσα τοῦ ϑεοῦσϑαι τὴν πλάνην, 
᾿ἥληχτον ὑμνεῖ τὸν “κενούμενον λόγον 
Νεανικῶς. ἅπασα σὺν τρόμῳ κτίσις, 
᾿ἥδοξον εὖχος δειματουμένη φέρειν, 

110.Ῥευστὴ γεγῶσα, κἂν σοφῶς ἐχαρτέρει. 

ἭΚκεις πλανῆτιν πρὸς νομὴν “ἐπιστρέφων, 
Τὴν ἀνϑοποιὸν ἐξ ἐρημαίων λόφων, 
ἯΠ' τῶν ἐθνῶν ἔγερσις, ἀνθρώπων φύσιν 
“Ρώμην βιαῖαν τοῦ βροτοχτόνου σβέσαι, 

115.“νὴρ φανείς τε καὶ Θεὸς, προμηϑείᾳ. 

Στέργειν “μὲν ἡμᾶς ὡς ἀκίνδυνον φόβῳ, 
Ρᾷον σιωπὴν, τῷ πόϑῳ δὲ, παρϑένε, 
Ὕμνους ὑφαίνειν συντόνως τεϑειμένους 
Ἔρ γῶδές ἐστιν, ἀλλὰ καὶ, μῆτερ, σϑέγος, 

120.Ὅση πέφυκεν ἡ προαίρεσις, δίδου. 

Τύπους «ἀφεγγεῖς καὶ σκιὰς παρηγμένας, 
Ὦ μῆτερ ἁγνὴ τοῦ λύγου, δεδορχότες, 
Νέου φανέντος ἐκ πύλης κεχλεισμένης, 
Ζοξούμενοί τε τῆς ἀληϑείας φάους, 

120. Επαξίως σὴν εὐλογοῦμεν γαστέρα. 

Πόϑου τετευχὼς καὶ Θεοῦ παρουσίας 
Ὃ χριστοτερπὴς λαὸς ἠξιωμένος 
Νῦν ποτνιᾶται τῆς παλιγγενεσίας, 
Ὡς ζωοποιοῦ, τὴν χάριν δὲ, παρϑένε, 

130. Νέμοις ἄχραντε, προςχυνῆσαι τὸ κλέος. 

Εἰχέμπε οαγΐπα Τοδηπΐα ἴπ οπδάθηαι Ορογίθιβ δα. [6 Ουΐοη 

Ρανγίβἱἰβ. 1712. οι. [. ν. 673 β4ᾳ4ᾳ. |)6 ροοέα ποβέγο ἐδιρδοὶ 
Απέν. 1. ρ. 139 πᾶθς μαβεῖ: Εἴη Ρεγα νέον Νάπιο, 1Ὸ ἰπ 
ἀον (ἀδβοβί μές ἀον ΘΠ τΙ ΡΟ Ομ π Ἵ Πδο]οσία, 80 ἀποῖ ἰπ ἄεν (ἀε- 
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Βο οἢΐε ἀε5 Κι γομοηρεβᾶηρσθ, ζὰ ἄθθβεη Βογοίομεγαη 6γ πιὶϊξ 
ΗὰΠε βεῖὶπεβ Ετευπάεβ Ο(οβινὰβ βθῆγ εἰΐγὶς νἱγκίθ. 1)}1ε ρτίο- 
οὨΐβοις Κίσομα δὲ ἵδμν ἰἅπρβε ἀϊθ Ὄγβές ϑέβ!α ὑπέρ ἄδη [.16- 
ἀογάϊομέεσπ Ζυογκαππε ὑπά Ἰερὲ ἴθι περϑέ ἄθπι (οι τπά 
ὙΠΕΟρΡ ᾶπε5 ψογλιρθνεῖβε ἄδη Ναπιθη ϑᾶπρον (πιεϊο ) θεῖ. 
ἴη ἄθη ὁἢεπε!!οεθη (ἐεβαπρυομοση ἢ οῖββέ ΕΓ σανθι!εη ἀϊΐο 
πε! οἢς ἀπά [16 }] 16 ἐδποπάς [μεἴεσ. ἀϊε σοβαηρτεῖομο (Ἰοηήε, 
ἀϊς Βεο βἰηροηάς Νδομεῖρα}!}." Εἰ χβέαπε οαγιΐηα οδπηῖξ οἴϊαπι 
ἴπ ΠΡΓῸ βυρτὰ οἰΐαίο: Ροείας αταθοὶ νεέογεβ Οοίοη. 1614. ἽΝ. 1Π. 
Ρ-. 1927 β6ᾳ4. --- πη ΘΡΊ σ ἀπε πλὰ "6. σΓην εἶ 5806 5ο ρίο πόνων. ΑΠῚ 
χαχῶν. τον. 110. φύσιν. 1,6 υΐϊρη φύσις. 

1,7. 

Εἰς τὰ ϑεοφάγια. 

Σήμερον ἀχράντοιο βαλὼν ϑεοφεγγεῖ πυρσῷ 
Πνεύματος ἐνθάπτει γάμασιν ἀμιπλαχέην, 

ὠλέξας παμμεδέοντος ἐὺς πάϊς, ἡπιόων δὲ, 
“Ὑμνηταῖς μελέων τῶνδε δίδωσι χάριν. 

Στείβει ϑαλάσσης χυματούμεγον σάλον, 
Ἤπειρον αὖϑις ᾿Ισραὴλ δεδειγμένον, 
ἸΠέλας δὲ πόντος τριστάτας “Δϊγυπτίων 
Ἔκρυψεν ἄρδην ὑδατόστρωτος. τάφος, 

ὕ. “Ῥώμῃ χραταιᾷ δεξιᾶς τοῦ ὑψίστου. 

Ὄρϑρου “φανέντος τοῖς βροτοῖς σελασφόρου: 
Νὺῦν ἐξ ἐρήμου πρὺς ῥοὰς Ιορδάνου, 
"ἥναξ, ὑπέσχες ἡλίου σὺν αὐχένα, 
-«Χώρου ζοφώδους τὸν γεν άρχην ἁρπάσαι, 

10. ἹΡύπου τε παντὸς ἐχκαϑάραι τὴν χτίσιν. 

Ἄναρχε, ῥείϑροις συν ταφέντα σοι, λόγε, 
ἔον περαίνεις τὸν φϑαρέντα τῇ πλάνῃ. 

Ταύτην ἀφράστως πατρόϑεν δεθεγμένος 
πα κρατίστην' οὗτος ἢ) γαπημένος 

15. Ἶσος τέ μοι παῖς χρηματίζει τὴν φύσιν. 

Ὅσοι παλαιῶν ἐκλελύμεθϑα βρόχων, 
“"Βορᾶς λεώντων συντεϑλασμένων. μύλας, 
“1γαλ λεῶμεν καὶ πλ ̓ατύνωμεν στύμα 
«Τύγῳ, 2 πλέκοντες ἐκ λύγων μελῳδίας, 

“0. “2, τῶν πρὸς ἡμᾶς ἥδεται δωρημάτων. 



δ 

Νέκρωσιν ὃ πρὶν ἐμφυτεύσας τῇ κτίσει 
Θηρὸς κακοῦργος σχημιατισϑεὶς εἰς φύσιν 
᾿Επισχοτεῖται σαρκικῇ παρουσίᾳ, 
Ὄρϑρῳ φανέντι προςβαλὼν τῷ δεσπότῃ, 

20. Θλᾷν τὴν ἑαυτοῦ δυςμενεστάτην χάραν. 

Ἕλκει πρὸς αὐτὸν τὴν ϑεύδμητον φύσιν, 
Γαστρὸς τυράννου συγκεχωσμένην ὅροις. 
Γεννᾶται αὖϑις γηγενῶν ἀναπλάσει, 
Ἔργον φὲ θιστον ἐχτελῶν ὃ δεσπότης. 

80. Ἵκται γὰρ αὐτὴν ἐξαλεξῆσαι ϑέλων. 

Πυρσῷ καϑαρϑεὶς μυστικῆς ϑειορίας, 
“ὙὙμνῶν προφήτης τὴν βροτῶν χαινουργίαν, 
“Ρήγνυσι γῆριν πνεύματι χροτουρμένην, 
“άρκωσιν ἐμφαίνουσαν ἄῤῥητον λόγου, 

80. Ὧι τῶν δυναστῶν τὰ κράτη συνετρίβῃ. 

Πεμφϑεὶς πρὸς πατρὸς παμφαέστατος λόγος, 
Νυχτὸς διῶξαι τὴν καχέσπερον σχέσιν 
Ἔχκριζον ἥκεις καὶ βροτῶν ἁμαρτίαν, 
Υἱας συνελκύσαι τε τῇ σῇ βαπτίσει, 

40. Πάκαρ, φαεινοὺς ἐκ ῥοῶν ᾿Ιορδάνου. 

«Αὐτὸν «προςιδὼν τὸν περίκλυτον λόγον 
Τρανῶς ὃ κήρυξ ἐχβοᾶται τῇ κτίσει" 
Ουτος προών μου, δεύτερος τῷ σαρχίῳ, 
Σύμμορφος ἐξέλαμψεν ἐνθέῳ σϑένει, 

45. Ἔχϑιστον ἡμῶν ἐξελεῖν ἁμαρτίαν. 

Νομὴν πρὸς αὐτὴν τὴν φερέσβιον φέρων 
Θηρᾷ, ὁραχόντων φωλεοῖς ἐπιτρέχων, 
᾿ἥπλητα κύχλα καββαλὼν Θεὸς λόγος, 
Πτέρνῃ τὲ τὸν πλήττοντα παμπήδην γένος, 

ὅ0. Τοῦτον χκαϑειργνὺς ἐκσαώζει τὴν κτίσιν. 

᾿Εχϑροῦ ζοφώδους καὶ βεβορβορωμένον 
᾿Ι1ὸν, καϑάρσει πνεύματος λελουμένοι, 
Νέαν προςωρμίσϑημεν ἀπλανῆ τρίβον, 
'Ἄγουσαν ἀπρόςιτον εἰς ϑυμηδίαν 

δῷ. Πόνοις προςιτὴν, οἷς Θεὸς κατηλλάγη. 

“ϑρῶν ὃ πλάστης ἐν ζόφῳ τῶν πταισμάτων, 
Σειραῖς ἀφύκτοις ν ὃν διαρϑροῖ δακτύλοις, 
Ἵστησιν ἀμφ᾽ ὥμοισιν ἐξάρας ἄνω, 
Νῦν ἐν πολυῤῥύτοισι δίναις ἐχπλύνων 

60. “4ἴσχους παλαιοῦ τῆς ᾿Αδὰμ καχεξίας. 



εν εὐσεβείας προςδράμωμεν εὐτόνως 
1|ηγαῖς ἀχράντοις ῥεύσεως σωτηρίου, 
-“1ύγον κατοπτεύοντες » ἐξ ἀχ φάτου 
᾿ἄντλημα προςφέροντα δίψης ἐνθέου, 

θῦ. Κόσμου προσηνῶς ἐξακεύμενον νόσον. 

“Ἱμερτὸν ἐξέφηνε σὺν ᾿πανολβίῳ 
Ἤχῳ πατὴρ, ὃν γαστρὸς ἐ ξηρεύξατο. 
Ναὶ φησιν" οὗτος συμφυὴς 7 νος πελῶν, 
Φώταυγος ἐξώρουσεν ἀνθρώπων γένους 

70. “γος τέ μου ζῶν καὶ βροτὸς προμηϑ είᾳ. 

Ἔχ ποντίου λέοντος ὃ τριέσπερος ξένος 
προ ότι ἐγκάτοις φλοιδόμενος, - 
“υϑις προῆλϑε, τῆς παλιγγενεσίας 
“Σωτηρίαν δράκοντος ἐχ βροτοκτόνου 

70. Πᾶσι προφαίνων τῶν χρόνων ἐπὶ ἐσχάτων. 

“Ανειμένων πόλοιο παμφαῶν πτυχῶν, 
Ἰἤύστης δρᾷ πρὸς πατρὸς ἐξικνούμενον, 
ἹΠένον τε πνεῦμα τῷ ̓ παναχράντῳ λόγῳ, 
Ἐπελϑὸν ὡς πέλειαν ἀφράστῳ τρύπῳ, 

80. Ζ“ήμοις τε φαίνει προςὁραμὸν τῷ δεσπότῃ. 

Ἔφλεξε ῥείϑρῳ τῶν δραχόντων τὰς κάρας 
(ἡ τῆς καμίνου τὴν ̓μετάρσιον φλόγα 
Νέους φέρουσαν εὐσεβεῖς κρατευνάσας, 
Τὴς δυςκάϑεκτον ἀχλὺν ἐξ ἁμαρτίας 

8ῦ. Ὅλην πλύνει δὲ τῇ δρόσῳ τοῦ πνεΐματος. 

Σὲ ζωγραφοῦσαν τὴν ᾿σσύριον φλόγα 
᾿Εχκστῶσων Ἱ ἵστης εἰς δρόσον μετηγμένην, 
Ὕδωρ, ὅϑεν νῦν ἀμφιέσσαο φλέγον, 
Σίντον κάκιστον, Χριστὲ, προςχεκευϑμένον, 

90. Πρὸς τὴν ὕλισϑον ἐχκαλούμενον τρίβον. 

“Ἵποῤῥαγέντος τοῦ ᾿Ιορδάνου πάλαι, 
᾿Ισϑμῷ περᾶται λαὸς ᾿Ισραηλίτης, 
Σὲ τὸν κράτιστον ἐμφοροῦντα τὴν κτίσιν, 
᾿Ηπειγμένως νῦν ἐν ῥοαῖς διαγράφων 

9ὅ. Πρὸς τὴν ἄῤῥευστον καὶ ἀμείνονα τρίβον. 

᾿Ἰδμεν τὸ πρῶτον τὴν πανώλεϑρον χλύσιν, 
Οἰχτρῶς σε πάντων πρὸς φϑορὰν παρειςάγειν, 
Ὦ τριςμέγιστα χρηματίζων καὶ ξένα, 
Νῦν δὲ κλύσαντα, Χριστὲ, τὴν ἁμαρτίαν 

100. 4᾽ εὐπάϑειαν καὶ βροτῶν σωτηρίαν. 
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᾿Ἐλευϑέρα μὲν ἧ κτίσις γνωρίζεται, 
"Υἱοὶ δὲ φωτὸς οἱ πρὶν ἐσχοτισμένοι᾽ 
ἸΠόνος στενάζει τοῦ »σκότους ὃ “προστάτης, 
Νῦν εὐλογείτω συντόνως τὸν αἴτιον 

10ὅ. Η πρὶν τάλαινᾳ τῶν ἐθνῶν παγκχληρία. 

Τριττοὶ ϑεουδεῖς ἐμπύρως δροσούμενοι 
“4 ἰγλῆντα τριτταῖς παμφαῶς ἁγιστίαις 
Σαφῶς ἐδήλουν τὴν ὑπέρτατον φύσιν 
ἹΠίξει βροτείᾳ, πυρπολοῦσαν ἐν δρόσῳ, 

110. Εὐκτῶς ἅπασαν τὴν ὀλέϑριον πλάνην. 

““ευχειμονείτω πᾶσα γήϊνος φύσις, 
χ πτώσεως νῦν οὐρανῶν ἐπῃρμένη. 

Ὦ, γὰρ τὰ πάντα συντετήρηται λόγῳ 
Νάουσι ῥείϑροις ἐχπλυϑεῖσα πταισμάτων, 

115. Τῶν πρὶν πέφευγε παμφαῶς λελουμένη. 

Ὦ τῶν ὑπὲρ νοῦν τοῦ τοχοὔ σου ϑαι μάτων, 
Νύμφη πάναγνε » μῆτερ εὐλογημένη, 
ἐ ης τυχόντες παντελοῦς σωτηρίας, 

᾿Ἐπάξιον χροτοῦμεν ὡς εὐεργέτην, 
120. Δῶρον φέροντες ὕμνον εὐχαριστίας. 

᾿δμεν τὰ Πωσεῖ τῇ βάτῳ δεδειγμένα, 
“Πεῦρο ξένοις ἢ σον ἐξειργασμένα, 
Ὡς γὰρ σέσωστο πυρφοροῦσα παρϑένος, 
“Σελαςφόρον τεκοῦσα τὸν εὐεργέτην, 

120. ̓Ιορδάνου τε ῥεῖϑρα προςδεδειγμένα. 

Χρίεις τελειῶν τὴν βρύτειον οὐσίαν, 
Ἄναξ ἄναρχε : πνεύματος κοινωνίᾳ, 
“Ροαῖς ἀχράντοις ἐκκαϑάρας, καὶ σκότους, 
᾿Ισχὺν ϑριαμβεύσας τε τὴν ἐπῃρμένην, 

180. Νῦν εἰς ἄληκτον ἐξαμείβεαι βίον. 

Ἰιορίίαγ ἴῃ δοαπηὶς Ορφοτγίδιις 1. ο. Ρ. 676 5δεηᾳ. --- ν. 190. ἐξα- 
μεέβεαν. ΔΑἸῊ ἐξαμεέβαιαυ. 
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1]. , 

Εἰς τὴν Πεντηκχοστήν. 

Θειογενὲς “Πόγε, πνεῦμα παράκλητον πάλιν ἄλλον 
Ἔκ γενέτου κόλπων ἦκας ἐπιχϑονίοις, 

Οἷα πυρὸς γλώσσῃσι φέρον ϑεότητος ἀΐλου, 
Σῆμα τῆς φίτλης καὶ χάριν ὑμνοπόλοις. 

10. 

20. 

90. 

Θείῳ καλυφϑεὶς ὃ βραδύγλωσσος γνόφῳ 
᾿Εῤῥητόρευσε τὸν ϑεόγραφον νόμον. 
“Ἰλὺν γὰρ ἐχτινάξας, ὄμματος γόου 
ὍὉρᾷ τὸν ὄντα καὶ μυεῖται πνεύματος 
Γνῶσις γεραίρων ἐνθέοις τοῖς ἄσμασιν, 

Ἔφη τὸ σεπτὸν καὶ σεβάσμιον στόμα" 
Νοσφισμὸς ὑμῖν οὐ γενήσεται Ἔ φίλοι, 
᾿Εγὼ γὰρ εἰς πατρῷον ὕψιστον ϑρόνον 
“Συνεδριάζων ν ἐχχεῶ τοῦ πνεύματος 
“άμψαι ποϑοῦσι τὴν χάριν τὴν ἄφϑονον. 

Ὅρος βεβηκὼς ἀτρεχέστατος “16γος 
“Γαληνόμορφον ἐκτελεῖ τὴν καρδίαν, 
Ἔργον γὰρ ἐχπεράνας εὔφρανε φίλους 
Πνοῇ βιαίᾳ καὶ πυρὸς γλωττήμασι, 
Νείμας τὸ πνεῦμα Χριστός, ὡς ὑπέσχετο. 

Ἔῤῥηξε γαστρὸς ἠτεκνωμένης πέδας, 
Ὕβριν τὲ δυςκάϑεχτον εὐτεχνουμένης 
Μόνη προςευχὴ τῆς προφήτιδος πάλαι, 
[Αννης, φερούσης πνεῦμα συντετριμμένον 
Πρὸς τὸν δυνάστην καὶ Θεὸν τῶν γνώσεων. 

᾿Ἵληπτός ἐστιν ἢ ϑεαρχικωτάτη. 
ἱῬήτορας γὰρ ἐξέφηνε τοὶς ἀγραμμάτους, 
“ἅλις σοφιστὰς συστομίζοντας λόγῳ, 
Καὶ τῆς βαϑείας νυκτὸς ἐξαιρουμένους 
“Ἰαοὺς ἀπείρους ἀστραπὴ τοῦ πνεύματος. 

Ἦν ἐχπορευτὸν ἐξ ἀγεννήτου φάους 
Τὸ πανστενουργόφωτον, ἄφϑιτον σέλας, 
Ὠ τὴν δὲ υἱοῦ, πατρικῆς ἐξουσίας 
Νῦν ἐμφανίζει συμφυῆ φρυκτωρίαν, 
Πυρώδης ἦχος ἐν Σιὼν τοῖς ἔϑνεσιν. 
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ἬΜναξ ἀνάκτων, οἷος ἐξ οἴου, μόνος 
“όγος προελϑὼν πατρὸς ἐξ ἀναιτίου, 
᾿σοσϑενές σου πνεῦμα, τοῖς ἀποστόλοις 

- Νημερτὲς ἐξέλαμψας ὡς εὐεργέτης 
ἤἌιδουσι δόξαν τῶ κράτει σου, κύριε. 

«Τουτρὸν τὸ ϑεῖον τῆς παλιγγενεσίας 
““Πόγῳ χερανγὺς συντεϑειμένῃ φύσει, 
᾿Ομβροβλυτεῖς μοι ῥεῖθρον ἐξ ἀκηράτου 
-Νενυγμένης σου πλευρᾶς, ὦ Θεοῦ λόγε, 
᾿Επισφραγίζων τῇ ζέσει τοῦ πνεύματος. 

“Κάμπτει τὰ πάντα τῷ παραχλήτῳ γόνυ 
Γόνῳ τε πατρὸς πατρὶ συμφυεστάτῳ. 
Ἔν γὰρ προςώποις οἶδὲ τρίτοις οὐσίαν 
Νημερτὲς ἀπρόςιτον, ἄχρονον, μίαν. 
Ἔλαμψε φῶς γὰρ ἢ χάρις τοῦ πνεύματος. 

Τελεῖσϑε πάντες τῇ ϑεαρχικωτάτῃ, 
Ὅσοι λατρευταὶ τρισσοφεγγοῦς οὐσίας. 
“ὙὙπερφυῶς τελεῖ γὰρ ὡς εὐεργέτης, 
Καὶ πυρσομορφοῖ “Χριστὸς εἰς σωτηρίαν, 
“Ολὴν πορίζων τὴν χάριν τοῦ πνεύματος. 

““υτήριον κάϑαρσιν ἀμπλακημάτων, 
-Πυρίπνοον δέξασϑε πνεύματος δρόσον, 
Ὦ τέκνα φωτόμορφα τῆς ἐκκλησίας. 
Νῦν ἐξ Σιὼν γὰρ ἐξελήλυϑεν γόμος, 
Ἢ γλωσσοπυρσόμορφος πνεύματος χάρις. 

Καϑώςπερ ηὐδόκησεν αὐτεξουσίως 
“4δέσποτον κάτεισι πνεῦμα πατρόϑεν, 
Σοφίζον ἐν γλώσσῃσι τοὺς ἀποστόλους, 
᾿Επισφραγίζον τὸν φερέσβιον “Ἵόγον, 
Πατρόϑεν ὀξύμορφον, ὃν πατὴρ ἔφη. 

᾿Ιἤτο τὰς φρένας μὲν ἐξ ἁμαρτίας, 
Χ᾽ αὐτῷ κατεσχεύαζε τῶν ἀποστόλων 
Θεὸς “16γος, πάνταρχος, ἀχράντῳ δόμῳ" 
“Ομοσϑενοῦς δὲ καὶ συνουσιωμένου 
Νῦν ἐγκατοιχίζεται πνεύματος φάος. 

Ἱλασμὸς ἡ ἡμῖν, “Χριστὲ, καὶ σωτηρία 
Ὅ δεσπότης ἔλ αμψας ἐκ τῆς παρϑένου, 
Ἵν ὡς προφήτην ϑηρὸς ἐκ ϑαλαττίου 
Στένων ᾿Ιωνᾶν, τῆς φϑορᾶς διαρπάσῃς, 
Ὅλον τὸν ᾿Αδὰμ παγγενὴ πεπτωχότα. 
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“μερτὸν ἡμῖν εὐϑὲς ἐν τοῖς ἐγκάτοις 
«ἀἰωνίως ἕξουσι πνεῦμα καινίσοις, 
Πατροπροβλήτως πάντοϑεν συνημμένον, 
Ὕλης ἀπεχϑοῦς καυστικὸν μολυσμάτων, 

70. Ῥύπου τὲ παντὸς ῥυπτικὸν, παντοχράτορ. 

᾿Ορεκτὸν ἀξίωμα τοῖς ἀποστόλοις 
Σιωνίταις, μίμνουσέ σου παρουσίαν, 
Ι ἃ νώρισμα, πνεῦμα, πατρογεννήτου “1όγου, 
«“έσχην ἀπηνῆ τῶν ἐθνῶν ποπτυσμάτων, 

80. Ὥκιστα δεικνὺς πυρπνόως καϑιδρύῃ. 

Σύμφωνον ἐϑρόησεν ὀργάνων μέλος, 
Ζέβειν τὸ χρυσότευχτον ἄψυχον βρέτας. 
Ἢ τοῦ παρακλήτου δὲ φωςφόρος χάρις 
“Σεβασμιάξζει τοῦ βοᾶν, τριὰς μόνη, 

8ῦ. Ισοσϑενὲς, ἄναρχος, εὐλογητὸς εἶ. 

Φωνὴν προφητόφϑεγκχτον ἠγνοηκύτες 
Ἔφασκον οἰνότευκτον ἄφρονες μέϑην, 
“Ρῆσεις ξενηχούσϑησαν ὡς ἀποστόλων. 
Οὲἑ εὐσεβεῖς δέ σοι βοῶμεν ἐνθέως " 

90. Νεουργὲ τοῦ σύμπαντος, εὐλογητὸς εἶ. 

Θέδπιν κατεβρόντησεν ὃ βλέπων ὦ ὕπα, 
Ἔνϑους ᾿Ιωὴλ, τοῦ ϑεαρχικωτάτου, 
Οἷς ἐχχεῶ ; φήσαντος, οἷαπερ “Τύγον, 
Τοῦ πνεύματός μου συμβοήσουσι" φύσις 

9ὅ. Ἢ τρισσοφεγγόφωτος,, εὐλογητὸς εἶ. 

Τριττὴ μὲν εὐμοίρησεν ὡρῶν τὴν χάριν, 
“Ὅπως ἐπεμφήνειε Σ τρεῖς ὑποστάσεις 
Σέβειν ἐν ἁπλότητι τῆς ἐξουσίας. 
:"Αλλ᾽ ἐν μιᾷ νῦν ἡμερῶν τῇ κυρίᾳ, 

100.“ Υἱὸς, πατὴρ καὶ πνεῦμα, εὐλογητὸς εἰς 

“ὕει τὰ δεσμὰ καὶ δροσίζει τὴν φλόγα 
Ὃ τρισσοφεγγὴς τῆς ϑεαρχίας τύπος. 
“Ὑμνοῦσι παῖδες" εὐλογεῖτε τὸν μόνον 
Σωτῆρα καὶ παντουργὸν ὡς εὐεργέτην 

105. Ἡ δημιουργηϑεῖσωα σύμπασα κτίσις. 

ΠΠ]νήμην ὃ Χριστὸς τῶν βρωτοσσόων ἐπῶν, 
Ἡ πατρακουσϑεὶς τοῖς ἀποστόλοις ἔφη, 
Τὸ πνεῦμα τεύχει γλοσσοπυρσεύτῳ Θεῷ 
᾿Ἐφίζον, εὐλογητὸν οἰχειουμένη, 

110. Ηλλοτριωμένη δὲ μέλπει σε κτίσις. 
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Ξωτηριωδῶς, αὐτοδεσπότως ἰὸν 
Ῥῶς αὐτολ αμπὲς καὶ παρεχτιχὸν φάους 
“ὙὙπάρχον, ἧχες͵ ἐμφοροῦν. ἀποστόλους, 
Τιμῆεν ὡς ἄημα τοῖς σοῖς οἰκέταις 

11ὅ. “ελιπαρημένον τὲ πνεῦμα προςνέμιοις. 

Ἦ σε προφητῶν πνευματέμφορον στόμα 
Σὴν σωματωδῶς, ὦ μέδων. εὐδημίαν, 
“Καὶ πνεῦμα κόλπων πατρικῶν προηγμένον, 
Ἴάζχτιστον, συμπλάστουργον, σύνϑρονον σέϑεν, 

120. Τεὶς ἐνανθρωτήσεως πιστοῖς σέβας. 

“Χαίροις, ἄνασσα, μητροπάρϑενον κλέος, 
Ἷ 7 , γ 

“παν γὰρ εὐδίνητον, εὔλαλον στόμια 
ε - 2 ΄ ’ 2» 

Ρητορεῦον οὐ σϑένει σὲ μέλπειν ἀξίως. 
᾿Ιλιγγιᾷ ὁὲ νοῦς ἅπας σου τὸν τόκον 

120. Νοεῖν, ὅϑεν σὲ σὺν πόϑῳ δοξάζομεν. 

᾽'Ἄιδειν ἔοικε τὴν φυσίζωον κόρην, ; 
ἹΜόνη γὰρ ἐν δίνῃσι κεκρύφει “1ύγον, 
Νοσοῦσαν ἀλϑαίνοντα τὴν βροτῶν φύσιν, 
Ὅς δεξιοῖς κλισμοῖσι, γῦν ἱδρυμένος 

180. Πατρὸς, πέπομφε τὴν χάρεν τοῦ πγεύματος. 

Ὅσοις ἔπνευσεν ἧ ϑεόῤῥυτος χάρις, 
«“Ἰάμποντες, ἀστράπτοντες, ἠλλιωμένοι, 
᾿Οϑνείαν ἀλλοίωσιν, εὐπρεπεστάτην, 
᾿Ισοσϑενοῦσαν, τὴν ἄτμητον εἰδότες, 

190. Σοφὴν, τρίφεγγον οὐσίαν δοξάζομεν. 

Οοπῇ, Τοαπηὶς Ορρ. 1. ο. Ρ. 678 5644. 

1Π- 

Εἰς τὴν ἀνάληψιν τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. 

ες 1, Τῷ σωτῆρι Θεῷ, τῷ ἐν ϑαλάσσῃ λαὸν ποσὶν ἀβρό- 
χοις ὁδηγήσαντι 4... ερὶ ἐν διὰ πανστρατιᾷ χκαταποντίσαντι, 
αὐτῷ μόνῳ ἄσωμεν, ὅτι δεδόξασται. 

2. “ἤισωμεν πάντες λαοὶ τῷ ἐπὶ ὕμων “Χερουβὶμ ἀνα- 
ληφϑέντι μετὰ δόξης Χριστῷ, καὶ συγκαϑίσαντι ἡμᾶς ἐν 
δεξιᾷ τοῦ πατρὸς, δὴν ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται. 
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2. ᾿Τὺν μεσίτην Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων “Χριστὸν χοροὶ 
ἀγγέλων ϑεασάμενοι μετὰ σαρκὸς ἐν ὑψίστοις ἐξεπλήττοντο, 
συμφώνως δὲ ἀνέμελπον ὕμνον ἐπινίκιον, ὅτι δεδόξασται. 

4. “υνάμει τοῦ σταυροῦ σου, “Χριστὲ, στερέωσόν. μου 
τὴν διάνοιαν, εἰς τὸ ὑμνεῖν χαὶ δοξάζειν σου τὴν σωτήριον 
ἀνάληψιν, 

ὅ. ΑΗϊ τάξεις τῶν ἀγγέλων, Χριστὲ, βροτείαν φύσιν 
ϑεασάμεναι συνανιοῦσάν σου ἀπαύστως ἐχπληττόμεναι ἐδό- 
ξαζον. 

0. Εἰςακήκοα, κύριε, τὴν ἀκοὴν τῆς δυναστείας τοῦ 
σταυροῦ, ὡς παράδεισος ἠνοίγει δὲ αὐτοῦ, καὶ ἐβόησα δόξα 

’ 

τῇ δυνάμει σου, κύριε. 

7. ᾿Δνελήφϑης ἐν δόξῃ ὃ τῶν ἀγγέλων βασιλεὺς, τὸν 
παράκλητον ἡμῖν ἐκ τοῦ πατρὸς ἀποστεῖλαι, ἵνα βοῶμεν" 
δόξα ἐν δυνάμει σου, κύριε. 

8. Ὡς ἀνῆλϑεν δ σωτὴρ πρὸς τὸν πατέρα συν σαρκὶ, 
κατεπλάγησαν αὐτὸν αἵ τῶν ἀγγέλων στρατιαὶ καὶ ἐβόησαν" 
δόξα τῇ δυνάμει σου, κύριε. 

»" ’, -ὕ-΄7 ’ , - 

9. Α͂ϊΙ τῶν ἄνω δυνάμεις ταῖς ἀνωτέραις ἐβόων" πύλας 
ἄρατε “Χριστῷ τῶ ἡμετέρῳ βασιλεῖ, ὃν ἀνυμνοῦμεν ἅμα τῷ 
πατρὶ καὶ τῷ πνεύματι. 

10. ᾿Ορϑρίζοντες βοῶμέν σοι, κύριε" σῶσον ἡμᾶς, σὺ 
γὰρ εἶ Θεὸς ἡμῶν, ἐκτός σου ἄλλον οὐκ οἴδαμεν. 

11. Πληρώσας εὐφροσύνης τὰ σύμπαντα ἐλεήμων, ταῖς 
ἄνω δυνάμεσι μετὰ σαρκὸς ἐπεδήμησας. 

15. “Ἵγγέλων αἱ δυνάμεις αἰρόμενόν σε ἰδοῦσαι, τὰς 
πύλας, ἐχραύγαζον, τῷ βασιλεῖ ἡμῶν ἄρατε. 

18. ᾿Εκύκλωσέ “με ἄβυσσος, ταφή μοι τὸ χῆτος ἐγένετο, 
ἐγὼ δὲ ἐβόησα πρός σὲ τὸν φιλάνϑρωπον καὶ ἔσωσέ με ἣ 
δεξιά σου, κύριε. 

14. ᾿Εσκίρτησαν ἀπόστολοι, ὁρῶντες μετάρσιον Ὁ σήμερον 
τὸν χτίστην φερόμενον, ἐλπίδι τοῦ πνεύματος καὶ φόβῳ 
ἔχραζον' δόξα τῇ ἀνόδῳ σου. 

15. ᾿Ἐπέστησαν οἱ ἄγγελοι βοῶντες, Χριστὲ, τοῖς μα- 
ϑηταῖς σου" ὃν τρόπον κατίδετε Χριστὸν ἀνυψούμενον, οὗ- 
τω σαρκὶ ἐλεύσεται δίκαιος ὃ πάντων κριτής. 
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16. Ὡς εἶδόν σε, σωτὴρ ἡμῶν, αἱ ἄνω δυνάμεις ἐν 
ὑψίστοις αἰρόμενον σύσσωμον, ἐν φόβῳ ἐχραύγαζον" μεγάλη, 
δέσποτα, ἢ φιλανϑρωπία σου. 

7) ἐν καμίνῳ πυρὸς τοὺς ὑμνολόγους σώσας παῖ- 

δας, εὐλογητὸς ὃ Θεὸς ὃ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

18. Ἐπὶ τῶν ὥμων, Χριστὲ, τὴν πλανηϑεῖσαν ἄρας 
φύσιν, ἀναληφϑεὶς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ προςήγαγες. 

19. Ὃ ἐν νεφέλῃ. φωτὸς ἀγαληφϑεὶς καὶ σώσας κόσμον, 
εὐλογητὸς ὃ Θεὸς ὃ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

20. Ὁ ἄἀνελ ϑὼν ἀπὸ γῆς πρὸς τὸν ἀσώματον πατέρα, 
εὐλογητὸς ὃ Θεὸς ὃ τῶν πατέρων ἡμῶν. 

21. Τὸν ἐχ πατρὸς πρὸ αἰώνων γεννηθέντα ὑιὸν χαὶ 
Θεὸν, καὶ ἐπὶ ἐσχάτων χρόνων σαρκωθέντα, ἐχ παρϑένου 
μητρὸς ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς 
αἰῶνας. 

22, Τὸν ἐν δυσὶ ταῖς οὐσίαις ἀναπτάντα ζωοδότην 
᾿ Χριστὸν εἰς οὐρανοὺς μετὰ δόξης καὶ πατρὶ συγχαϑεζόμενον, 
ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

22. Τὸν ἐκ δουλείας τὴν κτίσιν τῶν εἰδώλων λυτρω-- 
σάμενον καὶ παραστήσαντα ταύτην ἐλευϑέραν τῷ ἰδίῳ πα- 
τρὶ, ἱερεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰὼνας. 

24. Τὸν τῇ αὐτοῦ καταβάσει χαϑελόντα τὸν ἀντίπα-- 
λθν καὶ τῇ αὐτοῦ ἀναβάσει ἀνυψώσαντα τὸν ἄνϑρωπον, ἱ ἐε-- 
ρεῖς ὑμνεῖτε, λαὸς ὑπερυψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

20. Σὲ τὴν ὑπὲρ γοῦν καὶ λόγον ειητέρα Θεοῦ, «τὴν 
ἐν χρόνῳ τὸν ἄχρονον ἀφράστως κυήσασαν, οἱ πιστοὶ ὃμο- 
φρόνως μεγαλύνομεν. 

- ’ 

20. Σὲ τὸν λυτρωτὴν τοῦ χόσμου “Χριστὸν τὸν Θεὸν 
οἱ ἀπόστολοι βλέ ἕποντες ἐνθέως ὑψούμενον, μετὰ δέους σκιρ- 

τῶντες μεγαλύνομεν. 

Χ πρ κὸν καταβάντα ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς καὶ τὸν 
ἄνθρωπον σώσαντα καὶ τῇ ἀναβάσει σου ἄνυψώσαντα τοῦ- 
τον μεγαλύνομεν. 

φ;, Χαῖρε, ϑεοτόχε, μῆτερ, Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, ὅν γὰρ 
ἐχύησας σήμερον ἐκ γῆς ἀνιπτάμενον σὺν ἀν χοὶς δρῶσα 
ἐμεγάλυνας, 

Οοπῆ, Τοδπηΐβ Ορρ. 1. ς, Ρ. 686. 
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Εὺχή. 

“πὸ ῥυπαρῶν χειλέων, 
᾿4πὸ βδελυρᾶς καρδίας, 

Καὶ τὴν προϑυμίαν βλέ- 
᾿ τεις, 

᾿Απὸ ἀχαϑάρτου γλώττης, 30. Καὶ τοὺς στεναγμούς ἀχού- 
Ἔχ ψυχῆς ϑερυπωμένης, 

ὅ. 4έξαι δέησιν, Χριστέ μου. 
Καὶ μὴ παρωσάμενός μου, 
ΙΠὴ τοὺς λόγους, μὴ τοὺς 

τρύπους,. 
Π]ηδὲ τὴν ἀναισχυντίαν 
4ὁς μοι παῤῥησίαν λέγειν, 

10... βεβούλημαι, Χιριστέμου. 
. ἸΠᾶλλον δὲ καὶ δίδαξόν μι ξ, 
Τί με δεῖ ποιεῖν καὶ λέγειν. 
Ἥμαρτον ὑ ὑπὲρ τὴν πόρνην, 
δ: μαϑοῦσα ποῦ κατάγεις, 

15. Τηῦρον ἐξωνησαμένη, 
Ἦλϑε τολμηρῶς ἀλεῖψαι 
Σοῦ τοὺς πόδας τοῦ Θεοῖ 

μου. 
Τοῦ δεσπότου καὶ Χριστοῦ 

μου. 
Ὥς ἐκείνην οὐκ ἀπώσω, 

20. Προςελϑοῦσαν ἐχ καρδίας, 
ἹΠ]ηδ᾽ ἐμὲ βδελύξῃ, λόγε, 
Σοῦ δὲ παράσχε μοι πόδας, 
Καὶ χρατῆσαι καὶ φιλῆσαι, 
Καὶ τῷ ῥείϑρῳ τῶν δα- 

κρύων, 
φῦ. Ὡς πολυτιμήτῳ μύρῳ, 

Τούτους τολ 'μηρῶς ἀλεῖψαι. 
Πλῦνόν μετοῖς δάκρυσίμου, 
Κάϑαρον αὐτοῖς μιε, .“1ύγε. 
ἡάφες χαὶ τὰ πταίσματά 

μου. 

40. Οἶδας τῶν καχῶν τὸ πλῆ- 
ϑὺς, 

Οἶδας καὶ τὰ τραύματά μου, 
Καὶ τοὺς μώλωτιας δρᾷς 

μου. 
᾿4λλὰ χαὶ τὴν πίστιν οἶδας, 

εις. 
Οὐ λανϑάνει σε, Θεέ; μου, 
Ποιῆτά μου, λυτρῶτά μου, 
Οὐδὲ σταλαγμὺὸς δακρύων, 
Οὐδὲ στεναγμοῖ τι μέρος, 

40. Οὐδὲ κίνημα καρδίας. 
Τὺ μὴ ἀχατέργαστόν μου 
ἼἜγνωσαν οἱ ὀφϑαλμοί σου 
᾿Επὶ τὸ βιβλίον δέ σου 
Καὶ τὰ μήπω πεπραγμένα 

45. Γ΄ ἐγραμμένα σοι τυγχάνει. ; 
Ἴδε τὴν ταπείνωσίν μου, 
Ἴδε μου τὸν χόπον ὕσος 
Καὶ τὰς ἁμαρτίας πάσας 
Ἄφες μοι Θεὲ τῶν ὕλων" 

ὅ0. Ἵνα χαϑαρᾷ καρδίᾳ, 
ἸΠεριτρόμῳ διανοίᾳ, 
αὶ ψυχῇ συντετριμμένῃ 
Τῶν ἀχράντων σου μετάσχω 
Καὶ πανάγνων μυστηρίων, 

ὅσ. Οἷς ζωοῦται χαὶ ϑεοῦται, 
Πᾶς ὃ πίνων τε καὶ τρώγων, 
ἧς εἰλιχρινοῦς καρδίας. 

Σὺ γὰρ εἶπας, δέσποτά μου, 
Πᾶς ὃ τρώγων μου τὴν 

σάρκα, 
60. Πίνων δέ μου καὶ τὸ αἷμα, 

Ἔν ἐμοὶ μὲν ὕντως μένει, 
Ἔν αὐτῷ͵ δ᾽ ἐγὼ τυγχάνω. 
᾿ἡληϑὴς ὃ λόγος πόντως 
Ποῦ δεσπότου χαὶ Θεοῦ 

μου. 
θὅ. Καὶ τῶν ϑείων ὃ μετέχων 

Καὶ ϑεοποιῶν χαρίτων, 
Οὐμενοῦν οὐκ ἔστι μόνος, 
᾿ἡἠλλὰ μετά σον, Χριστέ 

μου, 
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Τοῦ φωτὸς τοῦ τρισηλίου, 106. Οὐδὲ πράξεων αἰσχρύτης, 
70.Ἵνα γοῦν μὴ “μόνος μένω, 

4 χα σοῦ τοῦ ζωοδότου, 
Τῆς πνοῆς μου, τῆς ζωῆς 

μου, 
Τοῦ ἀγαλλιάματός μου, 
Τῆς τοῦ κόσμου σωτηρίας, 

70. Διὰ Ζοῦτο σοὶ προςῆλϑον, 
Ὡς δρᾷς μετὰ δακρύων 
Καὶ ψυχῆς συντετριμμένης, 
«“Τὔτρον τῶν ἐμῶν πται-- 

-σμάτων 
“Ικετεύων τοῦ λαβεῖν με, 

80, Καὶ τῶν σῶν ζωοπαρόχων 

. Καὶ τὸν ἄσωτον, 

Καὶ ἀμέμπτων μυστηρίων 
Ἱηετασχεῖν ἀκαταχρίτως, 
Ἵνα μένῃς , χαϑὼς εἶπας, 
Ἰε ἐμοῦ τοῦ παναϑλίου, 
Ἵνα μὴ χωρὶς εὑρών μὲ 
Τῆς σῆς χάριτος ὃ πλάνος, 
“φαρπάσῃ μὲ δολίως, 
Καὶ πλανήσας ἀπαγάγῃ 
Τῶν ϑεοποιῶν σου λόγων. 

. Διὰ τοῦτό σοι προςπίπτω, 
Καὶ ϑερμῶς ἀναβοῶ σοὶ, 
'ῆς τὺν ἄσωτον ἐδέξω 
Καὶ τὴν πόρνην προςελ- 

ϑοῦσαν, 
Οὕτω δέξαι μὲ τὸν πόρνον 

οἰκτίρ-- 
μον, 

Ἔν ψυχῇ συντετριμμένῃ 
Νῦν με προςερχόμενόν σοι. 
Οἶδα, σῶτερ, ὕτι ἄλλος 
“Ὡς ἐγὼ οὐκ ἔπταισέξ σοι, 

100. Οὐδὲ “ἔπραξε τὰς πράξεις, 

γοίθιθς Οὐΐοη. 1014. Ομ, 1]. ν. 748. 5ρη4ᾳ. --- ν, 41. 

“ς ἐγὼ κατηργασάμην. 
᾿Αλλὰ τοῦτο πάλιν οἶδα, 
ὋὩς οὐ μέγεϑος πταισμά.-- 

των, 
« "“᾿ 

Οὐχ ἁμαρτημάτων πλῆϑος, 

“Ὑπερβαίνει τοῦ Θεοῦ μον 
Τὴν πολλὴν φιλανϑρω- 

πίαν. 
Χ41λ.λ ἐλέῳ συμπαϑείας 
Τοὺς ϑερμῶς μετανοοῦν-- 

τας 
110. Καὶ καϑαίρεις καὶ λαμ- 

πρύνεις 
Καὶ φωτὸς ποιεῖς μετό- 

χους, 
Κοινωνοὺς ϑεύτητός σου 
2 τς 2 ; 

Ἐργαζόμενος ἀφϑόνως. 
Καὶ τὸ ξένον καὶ ἀγγέλοις, 

11ὅ. Καὶ ἀνϑρώπων διανοίαις 
“Ομιλεῖς αὐτοῖς πολλάκις, 
“Ὡςπερ φίλοις σου γνησίοις. 
Ταῦτα τολμηρὸν ποιεῖ με. 
Ταῦτά με πτεροῖ, Χριστέ 

ἐου, 
120. Καὶ ϑαῤῥῶν σουταῖς πλου- 

σίαις 
Πρὸς ἡμᾶς εὐεργεσίαις, 
Χαίρων ἅ ἅμα τὲ καὶ τρέμων 
1οῦ πυρὸς μεταλαμβάνω, 
Χόρτος ὦν, καὶ ξένον ϑαῦ-. 

ἐεοις 
120. Νῦν δροσούμενος ἀκαύ-. 

στως, 
“Ὥςπερ καὶ ἡ βάτος πάλαι, 
ει ἀφλέκτως καιομένη. 
Τοίνυν εὐχαρίστῳ γνώμῃ, 
Εὐχαρίστῳ δὲ καρδίᾳ, 

190. Εὐχαρίστοις μέλεσί μου, 
Καὶ τῆς ψυχῆς καὶ σαρ- 

κός μου 
ΤΙροςκυνῶ καὶ μεγαλύνω 
Καὶ δοξάζω σε, Θεέ μου, 
“ἧς εὐλογημένον ὄντα 

185. Νῦν τε καὶ εἰς τοὺς αἰῶ-- 
γᾶς. 

Τιορίει τ Το ππὶ5 ΟΡ, Τοπι. !. Ρ. 691 54.ᾳ. Οουΐ, Ρορίαθ ρτδθοὶ 
ΒΒ}, δαοπδαΐί 
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μέν. ---ὰὴῆὺ. 128, ΑἸ εὐχάριστον γνώμην. --- Ηᾶες Ργθοδεῖο ἃ (ἀγᾶθ- 
οἶβ τηυ]ξοί68 οαϊία ὁβὲ ἰπ οἴποῖο Ξαποίαβ σοπιπηιηΐοηΐθ, ὑδὶ δ)- 
τθοιὶ ΠΤ ππῖοσὶ Ἱ ΠθοΪορο εὐ δυϊέι, 

ΠΥ. 

᾿Ἰδιόμελα ἐν ἀκολουϑίᾳ τοῦ ἐξοδιαστικοῦ. 

Ποία τοῦ βίου τρυφὴ διαμένει λύπης ἀμέτοχος; 
Ποία δόξα ἕστηχεν ἐπὶ γῆς ἀμετάϑετος; 
Πάντα σχιᾶς ἀσϑενέστερα, πάντα ὀνείρων ἀπατηλύτερα. 
ἹΠἰὰ ῥοπή, καὶ ταῦτα πάντα ϑάνατος διαδέχεται. 

ὅ. χ4λ. ἐν τῷ φωτὶ, “Χριστὲ, τοῦ προςώπου σου, 
Καὶ τῷ γλυκασμῷ τῆς σῆς ὡραιότητος, 
Ὃν ἐξελέξω, ἀνάπαυσον, ὡς φιλάνθρωπος. 

Οἴμοι, οἷον ἀγῶνα ἔχει ἡ ψυχὴ χωριζομένη ἐκ τοῦ 
σώματος. 

Οἴμοι, τότε πόσα δακρύει, καὶ οὐχ ὑπάρχει ὃ ἐλεῶν 
αὐτήν. 

10. Πρὸς τοὺς ἀγγέλους τὰ ὄμματα βῥέπουσα, ἄπρακτὰ κα- 
ϑιχετεύει, 

Πρὺς τοῦς ἀνθρώπους τὰς χεῖρας ἐχτείνουσα, οὐκ ἔχει 
τὸν βοηθοῦντα. 

Ζ4ιὸ ἀγαπητοί μου ἀδελφοὶ, ἐννοήσαντες ἡμῶν τὸ βραχὺ 
τῆς ζωῆς, 

- ’ Ν 2 ’ Ν -“ 3 ’ 

Τῷ μεταστᾶντι τὴν ἀνάπαυσιν παρὰ Χριστοῦ αἰτησω-- 
μεϑα, 

Καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος. 

15. Πάντα ματαιότης τὰ ἀνϑρώπινα, ὅσα οὐχ ὑπάρχει 
μετὰ ϑάνατον, 

Οὐ παραμένει ὃ πλοῦτος, οὐ συνοδεύει ἢ δόξα. 
᾿Ἐπελϑὼν γὰρ ὃ ϑάνατος ταῦτα πάντα ἐξηφάνισται. 
Ζ]ιὸ “Χριστῷ, τῷ ἀϑανάτῳ βοήσωμεν" 
Τὸν μεταστάντα ἐξ ἡμῶν ἀνάπαυσον, 

20. Ἔνϑα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἢ κατοικία. 

Ποῦ ἐστὶν ἢ τοῦ κόσμου προςπάϑεια; 
Ποῦ ἐστὶν ἢ τῶν προςχαίρων φαντασία; 
Ποῦ ἐστὶν ὃ χρυσὸς καὶ ὃ ἄργυρος; λοι 
Ποῦ ἐστὶν τῶν οἰκετῶν ἢ πλημμύρα καὶ ὃ ϑόρυβος; 

2... Πάντα κόνις, 
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ΓΥΧΝ τέφρα, 
Πάντα σχιά. 
᾿Αλλὰ δεῦτε βοήσωμεν τῷ ἀϑανάτῳ Βασιλεῖ" 
Κύριε, τῶν αἰωνίων σου ἀγαϑῶν ἀξίωσον τὸν μετα- 

στάντα ἐξ ἡμῶν, 
430 3234 , Ξ- δωρδζ Ὕ -φφ.3 ’ 

0. “3ναπαύων αὑτὸν ἐν τῇ ἄγήρῳ μακαριότητι. 

Τιορίεαν ἱπ Οἴῆοῖο Εχοααίαγιιπι ἀρτά 4. αοᾶτ: πιο] οσίπιηι εἰνς 
Εϊίαα]ο Θταθοοσιπι οά. 2. 6 πο ]5 1720. Ρ. 428 564. 

Κ, 
ΠΕ χ ἔμλι. 

1,01. 

Ὕμνος εὐχαριστήριος καὶ ἱχετήριος πρὸς Θεόν. 

“ειμών με τλήμον ἔσχε Ὧν ϑῆκχε, φεῦ, γεωργὸν, 
Πάλαι φυτῶν ἀρίστων, Πάμπαν μὲ ὀστρακίζων. 
Ἦμος Θεοῦ μεγίστου Οἰχτρὸν δ᾽ ἔὴν ϑέατρον 
τ δὰ ἀφράστῳ προνοίῃ 20. Νύόων σεπτῇ ᾿χορείη. 

δ. Ἔρωτί τ ἰσομοίρῳ ᾿Επεὶ δὲ τραῦμα τοὐμὸν 
Φῶς τοῦτ᾽ ἐγὼ κατεῖδον, ᾿Ιατρὸν οὐχ ὑπέστη, 
Πλασϑεὶς χοὸς γεηροῦ Πλάστης ὃ ὃ παντεχνήμων 
Καὶ πνεῦμα προςλαβών τ, «Σπλάγχνοις ἰδὼν με ϑερ- 
Γαίης μέσον πόλου τὲ μοῖς 

10. Ζῶον χατεστὼς οἴμοι, 90. Ξένως κατῆλϑε πρός με, 
“Ἰάμπον Θεοῦ μεγάλου “νϑρωπόμορφον ἁγνῶς 
Τῆς εἰχόνος μεϑέξει. ““αβὼν ἀπειρολέχτρου 

Γέννησιν ἐχ ΠΠαρίης. 
Ὄφις ὁ᾽ ὃ παγχάκιστος Οὕτω δέ γ᾽ ἐκσαώζει 

(ϑόνῳ σφοδρῷ ὑφέρπων, 90. ““φαρπάσας πονηρᾶς 
ΙΝ ᾿Ολεϑρίῃσι βουλ αἷς “Τρακοντίης χερός με, 

᾿Απαισίοις τε φήμαις “Αφαρπάσας μόρου τέ, 
Ζεινῶς ψιϑυρίσας μοι, Εἵμαρτο ἃ ὃς ῥ᾽ ἔμοιγε 
᾿Εξηπάτησεν οἵ μοι Προςτάγματος Θεοῖο 
Καὶ τῆς ἐκεῖϑεν ἔξω 40. Ἄβουλχ ἀπεχπεσόντι, 

20. ̓ Ὡσεν καλῆς τρυφῆς με, 4 οὗ ξὸν παρέσχε 
ἜΣ ὀρχάτων τε πατρὸς, Πικρῷ δέμας μόρῳ γε. 

ΤΒοδαυν. Ηγπιη. 1]. 7 
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Συνέϑλασε δὲ τούτου “Τόγῳ τεῷ παρήχϑη᾽ 
Καρήνον ὑδάτεσσιν “ρμα φλογὸς δ᾽ ἐπέσχες 

4. «Ῥείϑρων ᾿Ιορδανείων. δῦ. Τ᾽ αχυδρόμου γίγαντος, 
“μαρτάδων ἐμῶν τε Φιεσφόρου μεγίστου. 

. 4 σχημοσύνην ἔνϑα Ἤμειψας ἑπταμέτρου 
᾿Εμβαπτίσας σκοτώδῃ" Παίδων τριῶν καμίνου. 
᾿Αγαιδὲς ὃς δ᾽ ἐσαῦϑις Φλόγ ἐς δρύσον βαϑεῖαν. 

0, Οὐραῖον ἐνσαλεύων, 90. “σωτον ἠλέησας" 
᾿Εμὸὺὸν νόον ταράττει, Πόρνης ἔλυσας ἅμμα 
Κινήμασι κραδαίνων Κακενδέτων ἐρώτων, 
Ἔς βόϑρον ἐκφέρουσι Θερμὸν δαχρυῤῥοούσης. 
Πειρῶν ϑ' ὑποσκελίζειν Ξε ήσαν χαὶ αἱμορούσης. 

ὅ0. Τρίβους ἐμῆς πορείης. 95. Σοῦ κρασπέδου προςάψει 
Οἰστρηλατεῖ δ᾽ ἀνάγνως ᾿Δείῤῥοον φορυχτόν. 
Ἵππων βίην ἀτάκτων Ἠχγειρας ἐκ νεχρῶν τε 
“Παλιμβόλως φέρουσαν. Καὶ παῖδα ᾿]αείρου, 
᾿Ὄργᾷν κινῶν ἑς αἴσχη Πάλιν πνέοντα ϑῆκας. 

60.᾿“τάσϑαλα φρένας μου 100. “7“επροὺς δὲ ἐχκάϑηρας, 
Πάϑη τε ϑυμόλ εἐϑρα. Τυφλοῖς τ ἔδωχας ὄψιν. 
ΠΠὲςπτειν ἐρείπιόν τὲ Καὶ πνεῦμα ἐξέωσιις 
“Ἰππηλάτην βιάζων, Κούρης Σιδωνιαίας. 
Ὃς ηνίας διοικεῖ. Κλίνην ἐπῆρεν ἄλλος, 

θ0, Πυρσὸν μέγαν δ᾽ ἀνάπτει 1θῦὅ. “1ύὐσιν μελῶν ἀϑροίσας, 
Ἔχ πυρφόρων᾽ βελέμν ἰὸν, Καὶ συγκύφουσαν ὀρϑοῖς, 
“Ἵ μοι φλέγει χαχόφρων, αὶ δαίμυνας διώκεις. 
᾿Εντόσϑιον σαλ εύων Καὶ πενϑερᾶς δὲ Πέτρου 
1 ὕρ μοι, ὸ ἐμπέφυρται. ᾿Πφῇ χερὸς οὺ παύσας 

70. Σὺ δ᾽ ἀλλ᾽ ἐμοὶ πορίζοις 110. Θερμανσίην φλ ογώδην. 
Σὴν χεῖρα λαοσῶστα, Πλείω ὁ᾿ ἔρυξ ας ἄλλα, 
Πρόῤῥιζον ἐχτέμνουσαν ᾿Ἱριϑμὸν ὕσσα φεύγει. 
“4όλους πικροῦ Βελίαρ" Τί ϑαῦμα, εἰ χ᾽ ἐμιοῖο 
Στήσας πάλαι σὺ ῥεῖϑρον Ψύξεις. φλογὸς πυρεῖα, 

70. “ναστραφὲν τάχιστα 11ὅ.᾿“εννάου χρατῆρος 
Παλισσύτῳ πορείῃ, “ρόσον. τεὴν σταλάξας. 
Ἔργον ξένον τελέσσας. ᾿Εμοῖς ἐπὶ ἀνϑράκεσσιν; 
᾿Εξήρανας ϑαλάσσης Ἤν μοι φέροις, σαωτὴρ, 
Πολύῤῥοον σὺ χεῦμα, ΠΙῺἊᾶσαν σύ γ ἐς βιωτὴν, 

80. Πεζὸν διεκβιβάζων 120.Ὅπως τεὴν ὑμνήσω 
“Ἰαὺὸν σὸν ᾿Ισραῆλον, ᾿κραντα χφηστότητα 
Εἶπας δὲ, καὶ τὰ πάντα Πατρός τε καὶ πνοῆς σῆς. 

(υὰ δείαίθ Μαχίμνιβ υἱχογὶξ, 6 β βι 115 Πα σ ἢἷβ.. απ86 
δἰ πιϑηι8 ογῶπέ, ΠΟ σομροῦὶ. (οηῖ, Εδρε οἱ ΒΙΡ]. ατ. δα. 

».-ασυυ νυ υτ Ὡς ν΄.- 
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Ηδ:]. Τοπι. ΙΧ. Ρ. 679. δ'εά εἰ οαγνιηΐπαπι ἱπάο] ἐπι αἰ Πρ οπέοῦ 
αὐδρίοἶβ. ἔοτβαμ οοπϊϊοὶ ροΐεβέ. δὰ βᾶθο. ὙΠ. νοὶ Υ1Π. οοη- 
βουρέα ε586. [μορσιπέυγ δίαχιίηιϊ Ὠγπιπὶ ἀπδογοθηξϊοὶ ἰπ Οοῖ- 
Ροτε Ρορέαγιιπι ἀσταθοογιπι Ὑ δΐοσιπι, (ο]οηΐας 1014. Ἴοηι. {Π]. 
Ρ- 192 ββᾳᾳ. 

ΠΥῚῚ. 

Ὕμνος ἱχετήριος εἰς Χριστὸν, ἐν εἴδει ἐξομολογήσεως. 

μοι ἐγὼ κακῶν μου, 
;άναξ ἄναρχε σῶτερ, 
᾿Δβουλίας φρενῶν. τε, 
Καὶ δουλικῆς ἀνάγκης, 

ὅ. Κακοσχόλου τὲ μύχϑου. 
Πάταιος ὃν γ᾽ ῥα βεην, 
Ἔχ παιδόϑεν καϑείρξας 
Ζειναῖς πέδαις ἐμαυτὸν 
Κακοτρύπου βιωτῆς, 

10. Πλάνων τε ἠδ᾽ ἐρώτων. 
Ὥμιην ἄριστος εἶναι 
Οἴκχων καλῶν δομήτωρ, 
“Ὑψιρέφων τε πύργων. 
Θεμέϑλων, ὃν δ᾽ ἔβαλλον, 

1ὅ. Οὐ πέτρα ἦν σταϑηρὰ, 
Στηριγμὸν ἐντιϑεῖσα, 
ΑΝ ἄμμος, ἣν βάϊστα 
ΖΔονοῦσι μέν ψ (ἀῆται, 
Πηγαῖα ὁ αὖ ῥέεϑρα 

20. “Ροιζηδὸν ἑλχύουσι, 
“Βροχὴ ἐδ᾽ ἐιιπεσοῦσα 
Ἔξυγρον ἐμφανίζει. 

πτουσι ὁ ἰνθα οἶχοι, 
᾿Ερείπια στέγη τ 

20. Οἰκτρῶς δόμων ὑρᾶξαϊ. 
Τίνες δ᾽ ἄρ' ἦσαν οὗτοι, 
ἜἜνχτιζον οὺς κακύφρων 
ἱβυχῆς ἐμῆς ὀλέϑρῳ; 
“1ιϑῶδες ἦν χραδίης 

90. “Κούλημ' ἁμαρτάδεσσιν 
᾿Αεὶ ἐφησυχάζον. 
“«ΤΠευκάζον Υ ὑϑνεῖον 

71... ; , -- 

Εξω φέρουσα χρῶμα, 
“ὝὙπουλον ἀγνοοῦσι 

90. Πορφόξς ἔτο φρόνημα 
᾿Εντόσϑιον καλύπτον 
᾿Ἱσχήμονα πρόςοψιν, 

’ 7, 

Υπόχρισιν χὲν εἴποις 
, 

Πάντι ἀποτρόπαιον. 
40. Οἰχότριβας δὲ εἶχον, 

Ζόξης ὅσοις μέμηλε 
ἱΡευδωνύμου, φύσσης τὲ, 
Καὶ ἣ παλ' αἰτύγων τὲ 
Πόλοιο ῥίψεν αἶψα 

45. Ἑωςφόρον σχοτώδη 
Κρίσει Θεοῦ δικαίᾳ. 
Παῖδες δὲ ταῖς ἔησαν 
Νήρ εϑμοι ἠδὲ χοῦραι, 
Πειϑήνιον διδοῦσαι 

ὅ0. Οὖὗας κακῶν ἐφετμαῖς. 
Τῆμος βροχὴ ὃ δ᾽ ἰοῦσα 
Πνεύσαντες ἠδ᾽ ἀῆται 
“Ρέεϑρά τ᾿ ἐμπεσόντα 
Ἔσεισαν ἐκ “ϑεμέϑλων, 

δῦ. “παίσιον τύρευμα, 
Καὶ πτῶμα ἣν ξέγον μοι, 
Ψυχῇ δ᾽ ἐμῇ ὄλισϑος, 
“ἤγειρεν ἣ τοσαύτην 
Βλάβην ἕνοικον αὐτῇ 

θύ. Θῦμόν τ ἄνωϑεν αἰνὸν 
Βροτησίαν τε ἔχϑραν. 
Πέτραν δὲ νῦν διέγνων 
Θέμεϑλον ἐμβαλέσϑαι, 
Σώζοιτο ὡς ἂν οἶχος, 

ΕΣ 
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. θῦ, “Ἵίϑους ἔχων ἐχείδους ᾿ Τὴν σὴν χάριν συνεργὸν, 
Ἅ τίμιοι ἔασι, 110. Τούτοις τέλος παρασχεῖν 

“Χρυσῷ ἰδ᾽ ἀργύρῳ τὲ “Ὅπερ χράτιστον εἴη, 
Κεχασμένοι ἀχράντως, Σωτήριόν τ ἔμοιγε. 
Πλουτισμὸς εὐσεβοῦσιν, Οὔτε βροχὴ βιαία 

70. Ὄλβος τὲ ὃ κράτιστος. “Πηγαῖα οὔτε ῥεῖϑρα 
Τί γὰρ σαοφροσύνης 118. “Ραγδαῖοι. οὔτ᾽ ἀῆται 
«Κρεῖττον σεμνῆς κατέστη; Σεῖσαι ἐμὸν τότ᾽ οἶχον 
Ἥς ἐχτὸς οὗ ϑεᾶσϑαι Ἕξουσι οὐδὲ τυτϑὸν, 
Θεόν γ᾽ ἔνι βροτοῖσι. Δομημένον ϑειέϑλῳ 

70. “Ιαπεινότητος αὖϑις Σοὶ , σῶτερ, ἀκραδάντῳ. 
“Ὑψηπετοῦ τί ἔπλε 120. Σύ μοι “διδοῖς δὲ χεῖρα, 
Τοῖς εἰδόσιν γ᾽ ἄμεινον ; Συνεργάστης δὲ γίγνου 
᾿4ληϑὲς ὕψος ἥτις Ἔμοι ,.78 χαὶ “περαίνοις 
Κεχτημένοις πορίζει. Τὺ ξύμπαν, ὄφρ᾽ ὑμνᾷ σξ, 

80. “Συνειδότος δὲ ἁγνοῦ Ζοτῆρα τῶν ἀρίστων 
Ὑπ' ὕψεσιν Θεοῖοῖ 125. Τούτων τε συντελεστὴν, 
Ἔς καρδίην ὁρῶντος, Βροτοῦς ὕπερ σαώζει. 

. Τί βέλτιόν ποτ᾽ ἔσται Σοῦ γὰρ δίχα, χραταιὲ, 
Καὶ ἀγγέλοις ὁμοῖον Οὐτ ἔργον οἴτε βουλὴ, 

80. Βροτὸν παριστάνοντος; Νόημα οὔτ᾽ ᾿ἔρευγμα, 
Πτερώσεως δὲ ϑείης 130. Οὐδέν τε τῶν ἁπάντων, 3 
Πάσχει γύος «βρότειος Κρείττονός γ᾽ ὅσσα μοίρης, 
᾿άνωθϑεν ἦν ἁγνεύων, Τέλους τεύξεται πάμπαν. 
Τηλαυγέσι πνοῇσιν, Σὺ σάρκα μοι παρέσχες 

90. ὕρῦτε κράτος ϑεωρεῖν Φύσησας ἠδὲ᾽ πγεῦμα. 
ἸΠέγιστον, ἠδὲ ῥίζαν 18. Σὺ χαὶ πεσόντ' ἐγείρας, 
«Αὐτόσσυτον, κ᾽ ἄημα, “Δνήγαγες πόλονδε, 
Ζωηφόρον γε πνεῦσιν, Σὺν σαρκὶ σῇ ἀείρας. 

υστηρίων τὲ κλεινῶν Σὺ τεϑνεῶτ᾽ ἀνιστᾶς 
9ῦ. Βάϑεσσιν ἐμβατεύειν, “Χαρίσμασι τεοῖσιν 

ἽὍσσον 9ϑ' ὑπὸ προνοίης 140. -Εὐσπλαγχνίῃ ἡ ἀπείρῳ, 
“Κύσμῳ καλὸν κάτεισιν; ἭΙι προφϑάνεις με, σῶτερ, 
“Ὅσσον τε ἐν “χρόνοισιν Καὶ σαρκὺς ἀξιοῖς σῆς. 
"Ἔσται ἀεὶ ἐοῦσι. Κοινωνίας ἀφράστου. 

10θ. Π]ακάρτερον τίς εἴποι; Σὺ καὶ τέλος σαώσεις, 
Τοιαῦτ ἐγὼ, σαωτὴρ, 145. ν μὴ ἄκαρπον εὕρῃς 
ΖΔομήματα κράτιστα. “Ὅλως ἐμὴν πορείην, 
᾿Ισχὺν σέϑεν διδόντος, Ἂν μὴ φέρω μολίβδου 
Πέτρας ἐπὶ σταϑηρᾶς, Ὄγκον βαρὺ βρίϑοντα 

10ὅ. Τοῦ ἀχρογωνιαίου ᾿Ωϑοῦντα τ᾽ εἰς γεένναν 
.“Πίϑου, ὃς αὐτὸς ἔπλες, 1δ0. Ἵσβεοστον ἠδὲ πῦρ μὲ, 
᾿Επείγομαι ἐγεῖραι. Ὡν μὴ ἄναγνον. ὕλην, 
“Τὐτὸς δέ μοι χορηγοῖς Χόρτον πυρός τ᾽ ἄναμμα. 
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Καὶ προῖχα ταῖς ἐχεῖσε όξης τεῆς ὑμνωδὸν, 
᾿Ενϑήσεαι μοναῖσιν, ᾿Ακηράτοις γόοισι, 

δῦ. Αἰωνίως βιοῦντα, Πᾶσίν 8' ὁμοῦ δικαίοις. 

ψ 10. 0. Ὁ. 902, 
᾿ 

ΠΥΠῚ. 

Ὕμνος ἱχετήριος εἰς τὴν ἀγίαν τριόδα. 

ΠΠέμνησό μου, ἀνάρχου 10, “Ζ]εσμόν τε λῦσον αἶψα 
ῤῥητε βλαστὲ ῥίζης, ᾿Εσμοῦ λυγρῶν κακῶν μον. 
Ξένον τ ἄημα ἀμφοῖν Τράψον δὲ σῇ μι βίβλῳ 
ἿἾσον γόνῳ καὶ ἀρχῇ, “Ρύον φυγόντα τόνδε 

ὅ. Πορφὴ τρισήλιός μοι" ὥάτρωτον ἠδὲ σᾶον. 
Ὅταν κρίνῃς ιἦ ἐλιτρὸν 1. ἹΨάλλειν τε καὶ γεραίρειν 
Σῶσον πυρὸς μὲ λάτριν Ἔν ἀπλέτοις χρύόνοισι 

᾿ Τὺν σὸν, ζάλης τε πάσης, Νεῦσον τεὸν χράτος με. 
᾿Ἄλαλκε, σῶτερ, αἰνῆς" 

Οοηΐ. 1. ο. ». 208. 

"ὦ μι 

ἘΠ οοάονις Φέιεϊίε. 

1, 

Κανὼν, ψαλλόμενος εἰς τὴν ἀναστήλωσιν τῶν 
ἁγίων εἰκόνων. Ν 

“Χαριστήριον. ᾧδὴν τῷ εὐεργέτῃ Θεῷ τῶν ὕλων 
Ἴισωμεν πιστοὶ, ὅτι ἤγειρε σωτήριον κέρας, 
Βασιλείαν κραταιὰν, ὀρϑοδοξίας πρόμαχον. 

᾿Επεφάνη ἀληϑῶς ἤ ϑεία χάρις τῇ οἰκουμένῃ, 
ὅ. 40ξα χαὶ τιμὴ πεφανέρωται" 

᾿ Σκιρτᾷ ἐκκλησία δεξαμένη τὴν στολὴν 
Τῆς ἑαυτῆς γυμνώσεως. 
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Τὸν χιτῶνα τοῦ Χριστοῦ διεῤῥηγμένον 
Ὑπὸ τοῦ πλάνου καὶ φαρμακουργοῦ ᾿Ιωάννου τὸ πρὶν 
Οἱ ϑεῖοι πατέρες ἐξυφανάντες σαφῶς, 
Τῇ ἐκχλησίᾳ δεδώκασιν. 

Τοῦ κυρίου τὴν μορφὴν ἀπολαβοῦσα ἢ ἐχκλησία 
“Χαίρει καὶ σκιρτᾷ σὺν τοῖς τέκνοις. αὐτῆς, 
Ὡς γίχης βραβεῖα δεξαμένη παρ αὑτοῦ 
᾿Ορϑοδοξίας σύμβολα. 

Ασχυνϑήτωσαν. λοιπὸν χαὶ ἐντραπήτωσαν μεμηνότες 
«1ήζιξ ὃ δεινὸς καὶ “Ἱντώνιος σὺν τῷ ᾿Ιωάννῃ 
Καὶ Θεόδωρος ἀμφοῖν, 
Οἱ ἀρνηταὶ τῆς πίστεως. 

᾿Ιωαννὶς καὶ ᾿Ιαμβρὶς ἀνθεστηχότες τῷ νομοϑέτῃ, 
Πάλαι Π]Πωδοῇ κατῃσχύνϑησαν᾽ 
Νυνὶ δὲ ὃ πλάνος ᾿Ιωάννης ἀληϑῶς 
Σὺν ᾿ντωνίῳ δείκνυνται. 

Σὺ διέῤῥηξας , Χριστὲ, τὴν ξυνωρίδα τῶν ϑεομάχων 
Καὶ τὸν στολισμὸν ἀποδέδωκας τῇ σῇ ἐκκλησίᾳ, 
“Ὑπὲρ ἧς; ὡς τῳθη 
Τὺ αἷμά σου ἐξέχεας. , 

Σὲ, τριὰς, ϑεολογῶ καὶ προςκυνῶ σου τὸ ϑεῖον κράτος, 
“Ρῦσαι “πειρασμῶν ἐκ παντοίων. μξ, 
Εἰς σὲ γὰρ πιστεύω τὸν πατέρα καὶ υἱὸν 
Καὶ πνεῦμα τὸ πανάγιον. 

Τὴν βασίλειον στολὴν ἐ ἐκ σοῦ, παρϑένε, Θεὸς φορέσας, 
᾿Ὥφϑη τοῖς βροτοῖς ἀνϑρωπόμορφος, 

πλοῦς κατ οὐσίαν, οὗ τὸ εἶδος 
Τῆς μορφῆς ἐν προςχυνήσει ἔχομεν. 

Εὐφραίνεσϑε ἅπαντες χοροὶ 
Πατέρων καὶ ἀποστόλων, 
,«Καϑορῶντες τὴν προςχύνησιν τῶν εἰκόνων, 
ἭΝνπερ ἐμφανῶς παρεδώκχατε. 

Τὸ κάλλος μου ἔλαβον, 
Καὶ τὴν στολήν μου ἐνεδυσάμην " 
᾿Εχβοάτω ἢ πανάμωμος ἐχκλησία, 
ἭΝνπερ ᾿Ιωάννης ἐξέδυσεν. 

γ , 4 » 
«Ἵἰσχύνϑητε ἄνομοι. 

“ἱρεσχελοῦντες χατὰ χυρίου, 
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᾿Εσαρκώϑη καὶ ἐφάνη γὰρ ἐν εἰχόνι, 
Ἥνπερ σχετικῶς ἀσπαχζόμεϑα. 

Τὰ βέβηλα δόγματα 
Καὶ τὰς ἀϑέσμους διδασκαλίας 
᾿Ιωάννου τοῦ παράφρονος τίς ἐξείποι 
Τρύπους δελφικοὺς ἐχτιϑέμενος ; 

᾿νάϑεμα «Τήξικι, 
Καὶ Ἰωάννῃ σὺν ᾿Αντωνίῳ, 
᾿“Θεοδώρῳ τῷ ἀϑέῳ τε καὶ βλασφήμῳ 
“μα Θεοδότῳ παράφρονι. 

Τὰ αἵματα κράζουσι, 
Τὰ ἐχχυϑέντα ὑπὲρ τῆς ϑείας 
Σαρκοφόρου δμοιώσεως τοῦ δεσπότου, 
“περ ᾿Ιωάννης ἐξέχεεν. 

᾽᾿Εδίωξε κύριος 
Τὴν ξυνωρίδα τῶν ἀλλοτρίων, 
Καὶ ἀπέδωχε τὰ ἴδια τοῖς ἰδίοις, 
Ζόξα τῇ αὐτοῦ ἀγαϑότητι. “όξα. 

Τὴν ἄναρχον ϑέλησιν 
Καὶ ἐξουσίαν χαὶ βασιλείαν 
Τῆς τριάδος προςχυνήσωμεν 
᾿Ορϑοδόξως, 'ἤρειον ἀεὶ στηλιτεύοντες, 

Κυρίως σὲ δέσποινα 
“Ὁμολογοῦμεν Θεὸν τεχοῦϑαν, 
ἹΠὴ προςέχοντὲς τοῖς ῥήμασι Νεστορίου, 
᾿λλὰ τῶν πατέρων τοῖς δόγμασιν. 

᾿γάλλου ἢ ἐχχλησία, καὶ πᾶσα πόλις καὶ χώρα ἐν 
εὐφροσύνῃ 

“Δνοιγέσϑω γῦν τὰ ἀσχητήρια, 
Καὶ οἱ παρϑενῶνες χαλλοπίζεσϑε τὰ λείψανα 
Καὶ εἰκονίσματα τῶν μαρτύρων ἀξίως προςκυνείσϑωσαν. 

Χριστὸς ὑμᾶς προςχαλεῖται" 
Συνέλθετε νῦν προϑύμως, ϑεῖοι πατέρες, 
Καὶ τὴν ϑείαν τῆς αὐτοῦ σαρκώσεως ἀποστολιχῶς ἀνι- 

στορήσατε, 
Τὰ ϑαύματα καὶ τὰ παϑήματα, καϑὼς γράφει τὸ ϑεῖον 

εὐαγγέλιον. 

᾿᾿ϑροίσϑητε γεγηθότες 
Τὰ πλήϑη τῶν μοναζόντων ἐν παῤῥησίᾳ, 



΄ 

10. 
᾿Εὰν γὰρ κακῶς ἰσχύίσωσι, πάλιν ἡττηϑήσονται οὗ δείλαιοι, 
Καὶ ἣν ἂν βουλὴν βουλεύσωνται οἱ τοιοῦτοι, διασχεὸδά-- 

σει κύριος. 

“4 μάστιγες τῶν “πατέρων, τὰ αἵματα τῶν μωλώπων 
ἔλλειψαν ὄντως, 

8ῦ. ̓ Εξορίαι συνεχεῖς ἐπαύσαντο, 
Καὶ εἰρήνη πᾶσι πολιτεύεται, οὐκέτι ἰσχύσει τὸ δρᾶμα 

τῆς γοητείας, . 
Θεὸς γὰρ μεϑ᾽ ἡμῶν ἐστιν. 

Ἢ ἄμπελος τῆς κακίας ἐξέτεινε τὰ χλήματα τῆς ἀσε- 
βείας, 

Καὶ τὸν βότρυν τὸν “πικρὸν ἐξήνϑησε, 
90. Καὶ ϑῦμος ὁρακόντιος ὃ οἶνος αὐτῶν, 

ἜΣ οὗ τὸν λαὸν τοῦ κυρίου 
᾿Επότισαν ὕντως, τὴν ϑολερὰν χακόνοιαν. 

᾿Εμίαναν τὸν ναόν σου ἀϑέσμοις χειροτονίαις διὰ 

χρημάτων, 
Καὶ καγονεκεῦς οὗτοι ἐκβέβληνται, 

9. Καὶ τῆς ϑείας δόξης ἐχπεπτώκασιν 
Ὃ Σίμων ὃ μάγος, σὺν τούτῳ καὶ ᾿ἸΙωάννης καὶ ὃ δει-- 

γὸς ᾿Αντώνγιος. 

Τοὺς ϑῆρας καὶ ϑεομάχους, ᾿Ἵντώγιον τὸν βέβηλον 
Καὶ παραβάτην ᾿Ιωάννην τὸν σατανογνώμονα 
Καὶ τῆς ἐχχλησίας πολεμήτορα, 

100. (Ὡς λύκους βαρεῖς συνελϑόντες ἀναϑεμάτους πιστοὶ ἄνα- 
βοήσωμεν. 

Ἢ " ’ , εκ Ἀ τς 

ἄκτιστος μοναρχία, πάτερ, υἱὲ καὶ πνεῦμα, 
Σὲ τῷ βηύκοὺν ἠβ νά ; ἣν τὰ “Χερουβὶμ τὰ πολυόμματα 
Καὶ τὰ “εραφὶμ τὰ ἑξαπτέρυγα ὑμνοῦσι κραυγάζοντα" 

Ε , 
“Ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ, ὦ παντοχράτωρ ὕψιστε. 

10ὅ. “Ἅγίων ἁγιωτέρα χαὶ πάντων ὑψηλοτέρα τῶν ποιημάτων 
ἸΠόνη ἀνεδείχϑης μητροπάρϑενε, 
Ὡς αὐτὸν χυήσασα τὸν πλάστην, σου διὸ τὴν ἁγίαν 

μορφήν σου, 
Θεογεννήτορα ἐν προςχυνήσει ἔχομεν. 

Χριστὺς γενίχηχε, σχιρτάτω ἥ “γῆ, 
110. Πέπαυται ϑόρυβος, πέπαυται καὶ ὃ χλαυϑμὺς 

Τῶν τοῦ χυρίου δούλων" 
Η πίστις δὲ πανταχοῦ τῷ κόσμῳ ἐφηπλώϑη. 
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Ἔν εἰκόνι βλέποντες τὴν σταύρωσιν σέβοντες στέρ- 
γομεν, 

᾿σπαζόμενοι “Χριστὸν καὶ τὰ αὐτοῦ σημεῖα, 
11. Καὶ προςκυνοῦμεν αὐτὰ, οὐχ ὡς ϑεοὺς τιμῶντες. 

Πνεῦμα τὸ πολύῤῥημον καὶ βλάσφημον “Ἰήζικος πέ- 
παυται, 

Τὸ λαλοῦν διαπαντὸς, ἡμέραν καϑ' ἡμέραν 
Κατὰ τῆς ϑείας μορφῆς Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων. 

Ἵνα τί, τριςάϑλ ιξ, μεμίσηκας μόρφωσιν ἄχραντον 
120. Τῆς σαρκώσεως “Χριστοῦ καὶ τῶν ἁγίων πάντων; 

ἹΠὴ γὰρ εἰδώλοις κωφοῖς οἱ πιστοὶ προςκυνοῦμεν; 

“Ἰσεβείας ὄργανα τυγχάνοντες ἤϑροισαν σύνοδον 
“Ἱερέων ἀσεβῶν χατὰ Θεοῦ ὑψίστου, 
Ὡς ᾿Ιουδαῖοι τὸ πρὶν, ᾿άννας χαὶ Καϊάφας. 

5. Ἔν ἡμέρῳ χρίσεως. πανάϑλιε, στήσονται ἔλεγχοι 
Τῆς ἀϑέου σου ψυχῆς, ὃ δῆμος τῶν πατέρων, 
Ὧνπερ ἀμέτροις πληγαῖς ἐγύμνωσας τὸς σάρκας. 

᾿Εχκλησίαι ἅπασαι βοήσουσι, χράσουσαι ἅπασαι, 
Στερηϑεῖσαι ὑπὸ σοῦ, τῆς μορφῆς τοῦ χυρίου 

1830. Καὶ τῶν ἁγίων αὐτοῦ τὰς ἱερὰς εἰχόνας. 

Ἢ τὸ πᾶν συνέχουσα τῷ χράτει σου, δόξα σοι, 
4όξα σοι, τριφυπόστατε μονὰς, πάτερ, υἱὲ καὶ πνεῦμα, 
Τοὺς πετιοιϑότας εἰς σὲ ῥῦσαι παντοίας βλάβης. 

Ὡς χρυσοκαλλώπιστον λυχνίαν σὲ, δέσποινα, σέβομεν, 
Ν 

185. Τὴν τὸ φῶς τὸ γοητὸν γὲνν ἥσασαν τῷ κόσμῳ, 
Καὶ τὴν ζοφώδην ἀχλὺν μειώσασα, παρϑένε. 

᾿Εβόησαν οἱ ἄγρυπνοι φύλακες 
Τῆς ἐκχλησίας τοῦ Χριστοῦ, πρὸς αὐτὸν αἰτοῦντες; 
“Ζοϑῆναι τὴν εἰρήνην 

140. Καὶ εἰςήκουσε καὶ προςέσχε τῇ δεήσει. 

Ζιήλεγκται τοῦ πλάνου τὰ ϑύρατρα 
Ταῖς τῶν πατέρων διδαχαῖς, 
Καὶ Θεὸς ἱ ὑμνεῖται σαρκὶ μεμορφωμένος, 
Ὃ ἀπεριγράπτως ϑεότητι ὑπάρχων. 

140. Οἱ συνεργοὶ τῆς πλάνης αἰσχύνεσϑε, 
Καὶ ἀπολέσϑωσαν δμοῦ σὺν τῷ ᾿Αντωνίῳ 
Θεόδοτος καὶ «Τήξιξ χαὶ Θεόδωρος, 
Ὃ βυϑὺς τῆς ἀπωλείας. 
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Τὺ στόμα σου διήνοιξας, ἄϑλιε, 
1580. Οὐχ ἐν ᾧδαῖς πνευματικαῖς, ἀλλ᾽ ἐν βλασφημίαις 

Κατὰ τοῦ σοῦ δεσπότου, ἀπωθούμενος 
Τὴν σεπτὴν. εἰκονουργίαν. ρΕΙ 

“ἔστρεψας πατέρων τὰ δόγματα 
Καὶ ἀποστόλων διδαχὰς, 

1δῦ. λλην ἄλλως γράφων κατὰ τὴν σὴν θρησκείαν 
Ἰἰε εμξας ᾿Ιωάννη χριστομάχε. 

Σοῦ ὃ καπνὸς δακρύων ἐνέπλησε 
Τῶν εὐσεβούντων ὀφϑαλμούς" 
᾿Δλλὰ τῷ ἀνέμῳ τῶν ϑείων διδασκάλων 

1600. “ιεσκέθάσται, ματαιόφρων ᾿Ιωάννη. 

δῦ τὴν στολὴν τὴν ϑείαν διέῤῥηξας, 
“Ὥςπερ ἃ ὁ '΄ἄρειος τὸ πρὶν, τὸν τοῦ «Χριστοῦ χιτῶνα" 
Ζιὸ τῆς ἐκκλησίας πόῤῥω βέβλησαι, 
᾿Εχβληϑεὶς καϑάπερ κύων. 

10ὅ. Ιΐὰν ἀρχὴν δοξάζω ϑεότητος, 
Ἔν ὑποστάσεσι τρισὶν, να 
Εἷς Θεὸς γὰρ ἐστί, πατὴρ, υἱὸς καὶ πνεῦμα, 
Κἂν διήρηται χαραχτῆρσι καὶ προσώποις. 

ΤΠΙροφητικῶς ἁγνὴ ϑεοδόξαστε, 
170. Πόλις ἐδείχϑης τοῦ Θεοῦ, 

ἘΣ ἧς ἐγεννήϑη αὐτὸς ὃ ποιητής σου, 
ἹΠετὰ τόκον σε ὡς τὸ πρὶν δια ΣΈΒΕΙΝ 

Τὴν κάμινον τῆς αἱρέσεως νῦν κατέσβεσεν ἢ ϑείᾳ χάρις, 
(λέγουσα νοουμένους χαλδαίους καὶ δροσίζουσα τριάδος 

ϑεράποντας, 
170. Τεύραδ δεν ἑβδομιάσεσιν ἐτῶν αὐτὴν διακρατήσασαν. 

Πεποίχιλται, περιβέβληται, κεχαλλώπισται ἢ ἐκχλησία, 
ἸΠόρφωσιν τοῦ δεσπότου τῶν ὕλων τῆς σαρκώσεως. 
Καὶ τῶν παϑημάτων αὐτοῦ καὶ τὰ σύμβολα φέρουσα 
Εἰς τέλος κατὰ τὸ τοὺς ϑείους ϑεσμούς. 

180, Ἑόρταζε, πανηγύριζε ὃ χριστώνυμος λαὸς κυρίου, 
Βλέπων τὴν ἐχχλησίαν καὶ πάλιν διαλάμπουσαν, 
Τὴ χάλλος τῆς ϑείας μορφῆς, ἣν Θεὺς ὧν ἐφόρεσεν, 

Ὡς ἄνθρωπος διὰ τὸ σῶσαι ἡμᾶς. 

᾿Επτώχευσε καὶ ἐπείνασε καὶ ἐδίψησε σαρχὶ. ὃ “λόγος, 
180. Ταῦτα τῆς ἀνθρωπίνης οὐσίας ἰδιώματα, δέ ὧν περι- 

γράφεται, 
Οὗτος δὲ τῇ ϑεότητι ἁπλοῦς ἐστὶ καὶ ἀπερίγραπτος. 
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Κατήργηται τὲ τεράστια καὶ μαντεύματα τοῦ χριστο- 

ὲ μάχου, 
Ἶσος γὰρ τῶν “Ἑλλήνων ἐδείχϑη ὑψαυχούμενος τοῖς τού- 

των συγγράμμασιν, 
“Δ δικαίως ἐλίκμησαν αἱ τῶν δικαίων φωναί. 

,. 190) Τὰ κρύφια καὶ παμβέβηλα καὶ ψυχόλεϑρα διδάγμα- 
τά σου, 

Ποία ἐκδιηγήσεται γλῶσσα; ἢ τὴν πρόῤῥησιν τῆς ἐγγα-- 
στριμύϑου σου, 

᾿Ιωάννη ψευδώνυμε χαὶ πρόδρομε τοῦ ἀντιχρίστου σατᾶν. 

Οὐκ ἔδεισε, ὦ παράνομε, ὀνομάζεσϑαι τοιαύτην κλῆσιν, 
ἸΠᾶλλον δὲ Πυϑαγόραν καὶ Κρόνον καὶ πρτ  χῷ γα ἢ 

τίνα τῶν ἄλλων Θεῶν, 
19. Ὧν τὸν βίον ἐζήλωσας, τερπόμενος ταῖς ἀσελγίαις αὐτῶν. 

“Δ διον παντοδύναμον ἀκατάληπτον τριάδα πιστοὶ 
Πάντες πατέρα, υἱὸν καὶ πγεῦμα προςχυνήσωμεν, 
Καὶ ϑεολογήσωμεν ἀσυγχύτως κραυγάζοντες" ἅγιος, ἅγιος, 

ἅγιος εἰ ὃ Θεός. 

Πανύμνητε πολυδόξαστε, μητροπάρϑενε ϑεοχυῆτορ, 
200. “ύτρωσαι χαλεπῶν ἐγκλημάτων Υ ἐξόν τιμῶντάς σου τὴν 

ἄχραντον κύησιν, 
Οὐ γὰρ ἄλλην βοήϑειαν κεχτήμεϑα πλήν σου, ϑεόνυμφεν. 

Προφητικῶς ἀγαλλιασώμεϑα καὶ εὐφρανϑῶμεν πιστοὶ 
πξονεία μυστικῶς" αὕτη γὰρ ἡ ἡμέρα, ἐν ἦἧ Χριστὸς ὃ 

λόγος 

Τὴν ἰδίαν στολὴν ἀπέδωχε τῇ ἐκκλησίᾳ. 

20ῦ. Πολεμικῶς ἐἴσπερ παρετάξαντο χατὰ Χριστοῦ τῆς 
μορφῆς 

“Ομοϑυμαδὸν “1ήξιξ χαὶ ᾿Ιωάννης; τὸ ζεῦγος τοῦ Βελίαρ, 
Πελέκει κακίας ἐγκόψαντες τὴν ἐχκλησίαν. 

Τίς μὴ ϑρηνήσει τὸ μέγα τόλμημα, τὴν ϑείαν βλέ- 
͵ πων μορφὴν, 

Τὴν ἐν τῇ χαλχῇ πύλῃ τοῦ παλατίου, 
210. Ὑπ’ ἀνδρῶν ἀνόμων λίϑοις βαλλομένην τῇ διδαχῇ τοῦ 

᾿Ιωάννου. 

Πῶς, οὐ συνῆκας," τυφλὲ πανάϑλιε, ἐσκοτισμένε τὸν γοῦν, 
Τὴν ὑπὶ οὐρανὸν βλέπων κεχοσμημιένην Χριστοῦ τῷ χα- 

ρθαχτῆρι, 

᾿λλὰ μόνος ἔσχες τὸ φρόνημα τῶν ᾿Ιουδαίων. 
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Σὺ παντελῶς καϑελεῖν ἐνόμισας τῶν ϑείων ἐχκλησιῶν 
", Ἁ » - ' - “- 

2Ζιῦ. Τὴν σαρχολαμπῆ μόρφωσιν τοῦ χυρίου καὶ τῶν ἁγίων 
πάντων, 

᾿Αλλ ἡ ϑεία χάρις καϑεῖλέ σου τὴν τυραννίδα. 

{Γὰ ἱερὰ τῶν Δγίων λείψανα καὶ τὰς εἰχόνας αὐτῶν 
«Τήξιξ ὃ δεινὸς ὃ ἅμα τῷ ̓ Ιωάννῃ οὐδ᾽ ὅλως προςχυνεῖσϑαε 
ἜἜφασχον ἀνόμως, οἱ ἀρνηταὶ τῆς εὐσεβείας. 

220. ΠΙαντουργικὴν ϑεαρχίαν σέβοντες ἐν χαραχτῆρσι τρισὶ 
Πάντες εὐσεβῶς, ἄναρχον τὸν πατέρα, συνάναρχον τὸν 

λόγον, 
Πνεῦμα συνεχλάμπον δοξάσωμεν εἰς τοὺς αἰῶνας. 

“Χριστιανῶν ἢ βεβαία γέφυρα, τὸ καύχημα τῶν πιστῶν, 
Καὶ χαταφυγὴ, δέσποινα ϑεοτόχε, αὐτὴ ὑπάρχεις μόνη, 

2ξύ. Πάντας βοηϑοῦσα καὶ σώζουσα ἐκ τῶν κινδύνων. 

Τὰ ἔϑνη κροτήσατε, χοροὶ πατέρων σπεύσατε, 
οὶ ἀσκηταὶ δὲ χαὶ οἱ ἐν τοῖς ὄρεσι συνέλϑετε, 
Ἥχετε οἱ διωχϑέντες πάλαι, ἀπὸ τοῦ πλάνου χαὶ δυσ- 

σεβοῦς ᾿Ιωάννου, 
Στηλιτεῦσαι τὰς μαγίας καὶ μαντεύματα, 

290. Εὐφραίνου ἢ ἔρημος καὶ οἰκουμένη ἅπασα, 
Τὰ ὕρη πάντα γλυχασμὸν σταλάξατε, 
Βουνοὶ ἀγαλλιᾶσϑε, ὅτι Χριστὸς, ὃ λόγος, εἰρήνην δέ. 

δωχε 
Τοῖς ἐν γῇ καὶ ταῖς ϑείαις ἐκκλησίαις τὴν ἑνότητα 

τῆς πίστεως. 

Θεὸς ἐκδικήσεων γῦν ἐπαῤῥησιάσατο, 
290. Χριστὸς ἐπέστη, ἐνισχύων σήμερον τοὺς ϑείους διδα- 

σχάλους, 
Ἔν παῤῥησίᾳ λέγειν τὴν συγκατάβασιν αὐτοῦ, 
Καὶ τὴν σάρκωσιν βεβαίως ἐν εἰκόνι περιγράφεσϑαι. 

Π͵ακρόϑυμε κύριε; ὡς ϑαυμαστὰ τὰ ἔργα σου, 
1,ς ἀριϑμήσει τὴν φιλανϑρωπίαν σου; 

240. Πῶς βλέπων κτεινομένους διὰ τὴν σὴν εἰκόνα ᾿ 
Τοὺς ἱερεῖς σου καὶ ἀσκητὰς, 
Οὐ κατέφλεξας τοὺς πλάνους, ἀλλ᾽ ἠνέσχου ὑβριζόμενος ; 

Ὁ πήξας ἀσάλευτον τὴν ἐκκλησίαν, κύριε, 
Καὶ πύλαι ἅδου ταύτης οὐ κατίσχυσαν, 

240. «Τὐτὸς τὴν εἰρήνην σου παράσχου τῷ λαῷ σου, 



Ἵνα σε πάντες εἰλικρινῶς ᾿ 
ἜΝ μιᾷ δοξολογίᾳ προςκυνῶμεν καὶ δοξάζωμεν. 

᾿νάϑεμια ἕστωσαν οἱ μὴ τιμῶντες, δέσποτα, 
Τὸν χαρακτῆρα τῆς σῆς σωμιατώώσειυς, 

200. Πρὸ πάντων ᾿Ιωάννης ἅμα σὺν ᾿Αντωνίῳ χαὶ Θεωδώρῳ 
τῷ δυσσεβεῖ, 

Θεοδότῳ χαὶ τοῖς ἄλλοις, τοῖς ἀλάστορσι τῆς πίστεως. 

Ὃ δοὺς τὴν εἰρήνην σου τοῖς ἀποστόλ οιἰς. δέσποτα, 
Καὶ νῦν παράσχου τὴν γαλήνην ἅπασι, 
Συνάγων τῇ χειρί σου τοὺς διεσχορπισμένους, 

2οῦ. Καὶ ὥσπερ πρόβατα λογικὰ 
Συναρίϑμησον τῇ μάνδρᾳ τῆς ἁγίας ἐχχλησίας σου. 

“]οξάξζω ϑεότητα πατρὸς, υἱοῦ καὶ πνεύματος, 
Τὴν μίαν φύσιν τρισὶν ὑποστάσεσι, οὐσίαν ἀμέριστον, 
ιαιρετὴν προσώποις, ὁμοβασίλειον. παντουργὸν, 

200. Πανσϑενῆ τελεταρχίαν, τὴν συνέχουσαν τὰ σύίμπαντα. 

Ἢ πάντων βοήϑεια καὶ σκέπη καὶ ἀντίληνις, 
4εῖξον, ὅτι δύνασαι πρεσβεύειν ὑπὲρ πάντων εἰς σὲ χα- 

τάφ: ευγόντων, 
Καὶ ἀπελ αὔγεις τοὺς δυσσεβεῖς τῇ ΠΥΣΙΣΙ τοῦ υἱοῦ σου, 
Ὡς γὰρ μήτηρ πάντα δύνασαι. 

[μερσίξυν ἴπ Βαγοηὶΐ Αππα]. Εοοῖοβ. δά ἀπη. 842. Το. [Χ. 
Ρ-. 1059 5ε4ᾳ4ᾳ. δαναῖ δήβογίθογε., 485 Βαγοηΐ5 1. ο. Ρ. 1059 ἀς 
διοίογα οδΥπιϊηἶα δἀποίανε: (Οὐποιίἀογαπάμππι μια Πλ5.. ᾿Ρ 5115 
(Τ ποοάοτὶ δειάϊξας) ᾿γππαπι {Ππ|πὶ 6556. ΠῸΝ ΡΌ5565 4π6μὶ ἃπίθ 
᾿ᾶθο ἔθηιροτσα εχ Πᾶς υἱέα πιϊσταβ56 νἀ 115... δ ΠΥ Πι15. 116 ΠΟῚ 
πές πᾶθο ἐδηιρογα. ΟἿπὶ Ρὰχ 6βέ δοοϊοβίδο τϑβεϊξαξα,, ρμοΐυε 6556 
βουρίυβ: 4«ποἀ εξ διοίοῦ ἰρ56 ἀδπιοπδίγας πλη] δε... ἄπιπὶ ἴΠ 
εἰ βερέϊπια οἷα νυἱρίπεὶ οοΐο ΔΠΠῸΒ ροΓΒΘΟ ΟΠ 5. μα ϊ 5 πιο οξ 
ἃ [δμροΥο βοϊΠοοῖ, 40 Τορπᾶγο ἀεδβίποηΐα ἴγοπα Ατιριβέα Ρδοἱβ 
ϑοοϊεβίαθ οοποὶ ϊαΐγῖοα. βισοσβδίξ [60 ΑὙπηθπιιβ [πὲ ρογαΐοῦ ἰοοπο- 
οἰαβέα, δοοϊθδίαθ βθγβθοιίοσ.. ἃ οαΐι5 ἢ ρ Υ ἐχογάϊο ἀδηὰς δά 
ΤΉΘΟΡΒΝΙ [ππρογαΐξοτγῖς οθίξαμι. 40 Θχεϊηοέα οβέ ρογβθοιεο. τοῦ 
ΔΠΠΙ 9. ΠΟΗΙρΡ6 νἱρίηξι οεΐο. ἱπέογίαοοπί. (ὐπαμι Ὁ σι ἀϊοσοπάππι 

εβέ. Ὠγπιπαπὶ {ΠΠπ|π| “1 ΠοοἀοΥἱ ο556 ΠῸΠ Ρ0556.9 4π6πηὶ ΟΧ δε ΠῚ ΜΒ 
Αἰτοαΐ5 ὁχ ἀϊβοῖ ρα! 5 οἴτιβ πο παβέθει! ει ἀξασιι πὶ ΡΓῸ ἔεββοτῖβ 6556 
ΟρΡυΒ. οἵ Τογέαββε Ναιογαξὶ νοὶ αἰξογί 5 οχ ΘΠ θββογί θα 15, «αὶ 
51} ρογβθουξίοηο ἀἰν θυβοσ ηλ [προ ΥΔΓΟσΠ.. πμ]ὰ ργῸ οι κᾶ- 
ἜΓΆσ τι ᾿πιδρίπαπι (πξ νἱάἀϊπιι5) ραβδὶ βαηέ, 
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ἘΠ ΘΟΡΙ 8 6 5. 

1,Χ. 

Κανὼν ἐξωδιωστικός. 

Ἔν οὐρανίοις ϑαλάμοις διηνεκῶς οἱ γενναῖοι μάρτυρες 
δυςωποῦσί σε Χριστέ, 

Ὃν ἐκ γῆς μετέστησας πιστὸν, αἰωνίων ἀγαϑῶν τυχεῖν 
ἀξίωσον. 

Κατακοσμήσας τὰ πάντα, ζῶον μιχτὸν, μέσον μὲ τὸν 
ἄνϑρωπον 

Ταπεινότητος ὁμοῦ καὶ μετέϑους ἔπλασας, 
ὕ. Διὸ τὴν τοῦ δούλου σου ψυχὴν, σῶτερ, ἀνάπαυσον. 

Τοῦ παρ δέϊδον πολίτην χαὶ γεωργὸν κατ' ἀρχάς μὲ 
ἔταξας, 

Παραβάντα δὲ τὴν σὴν ἐντολὴν ἐξορίσας; 
Διὸ τὴν τοῦ δούλου σου ψυχὴν, σῶτερ, ἂνάπαυσον. 

Νομίμως ἤϑλησαν οἱ σοὶ μάρτυρες, ζωοδότα, 
10. Καὶ στεφάνῳ τῆς νίκης κοσμηϑέντες, 

᾿Εχτενῶς τῷ μεταστάντι πιστῶς 7. αἰωνίαν λύτρωσιν βρα- 
βεύουσιν. 

Παιδεύσας πρότερον πολλοῖς τέρασι καὶ σημείοις ἐμὲ 
τὸν ,πλανηϑέντα, 

π' ἐσχάτων σεαυτὸν κενώσας, ὡς συμπαϑὴς, καὶ ζη- 
τήσας εὗρες καὶ διέσωσας. ἃ 

’ 

ἱΡεόντων ἄστατον φϑορὰν, τὸν πρὸς σὲ διαβάντα 
1ὅ. ᾽ν σκηναῖς αἰωνίοις κατοικεῖν χαρμογνικῶς, 

᾿ ν , 

᾿Αξίωσον ἀγαϑὸς δικαίωσας πίστει τε καὶ χάριτι. 

Σταυρῷ προςηλοι Ἱμένους, τῶν μαρτύρων 
Τοὺς χοροὺς πρὸς σεαυτὸν συνήγαγες μιμουμένους 
Τὺ πάϑος σου, ἀγαϑὲ, διό σου δεόμεθα" 

20. Τὸν πρὸς σὲ μεταστάντα νῦν ἀνάπαυσον. 

᾿Ἵφράστῳ τῇ δόξῃ σ σου ὅταν ἐλϑῇς. φοβερῶς 
Κρῖναι τὸν κόσμον ἅπαντα ἐν νεφέλαις, 
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Εὐδόκησον λυτρωτὰ φαιδρῶς ὑπαντῆσαί σοι, 
Ὃν ἐκ γῆς προςέλαβες πιστὸν δοῦλόν σου. 

ῶῦ. Πηγὴ ζωῆς πέφυκας, ἐν ἀνδρείᾳ ϑεϊχῇ 
ἽΠεπεδημένους, δέσποτα, 
Ὃ ἐξάγων τὸν δοῦλόν σου, τὸν πρὸς σὲ πιστῶς ἐκδη- 

μήσαντα, 
Ἔν τρυφῇ παραδείσου κατασκήνωσον. 

; “Σταϑερῶς τοὺς ἀγῶνας ἐπιδειξάμενοι, 
390. Τῷ τῆς νίχης στεφάνῳ κατεκοσμήϑητε, 

Ἰάρτυρες “Χριστοῦ ἀϑλόφοροι κραυγάζοντες 
Σὲ ὑπερυψοῦμεν, Χριστὲ, εἰς τοὺς αἰῶνας, 

“Ἱερῶς τὺν βίον ἀπολιπόντα πιστὸν, 
Ἷ Καὶ πρὸς σὲ τὸν δεσπότην μεταχωρήσαντα, 

3. “ἐξδαι προςηνῶς, ἀναπαύων ὡς εὔσπλαγχνος, 
Σὲ ὑπερυψοῦντα εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Νῦν ἐν γῇ τῶν πρᾳέων πάντων αὐλίζεσθαι 
Τὸν πφοχεχοιμημένον, σῶτηρ, εὐδόκησον, 
Πίστει τῇ εἰς σὲ δικαιώσας καὶ χάριτι, 

ε« 

40. Σὲ ὑπερυψοῦντα εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

Τηνϑηϊίυν ἢ (ἀοᾶι ΒιιοΠ 0]. Ρ. 426. --α ν. 24, ΑἸ προςελάβου. αἱ 
ἶρ86 αοᾶτ. --- ν. 381. αοαιν, Μάρτυρος. 

ΡΧΤΙ. 

Κανὼν ἐξωδιαστιχός. 

Σοῦ, σῶτερ, δεόμεϑα τῆς σῆς γλυχείας 
Μεϑέξεως τὸν μεταστάντα ἀξίωσον, 
Καὶ χκατασκήνωσον ἐν σχηναῖς δικαίων, 
Ἔν μοναῖς ἁγίων σου, ἐν τοῖς ἐπουρανίοις σχηγώμασιν, 

ὕ. Τῇ εὐσπλαγχνίᾳ σου παρορῶν αὐτοῦ τὰ πταίσματα, 
Καὶ παρέχων αὐτῷ τὴν ἀνάπαυσιν. 

“Ρώμην τοῦ ϑανάτου χαὶ φϑορὰν σοῦ τῷ ξωηφύρῳ 
Θανάτῳ καϑεῖλες, δέσποτα, πᾶσι δ᾽ ἐπήγασας ζωὴν 

αἰώνιον, 
- : Υ ’ 

Καὶ νεκρῶν ἐξανάστασιν δ ΤΟΣ ἐδωρήσω. 
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10. Ὅθεν. σου δεύμεϑα, σῶτερ, ἀνάπαυσον πίστει τὸν πρὸς 
σὲ μεταστάντα, 

Καὶ τοῦ γλυκυτάτου σου κάλλους 
Τοῦτον καταξίωσον » φιλάνϑρωπε.. 

“4οξάζω τὸν σταυρόν σου τὸν τίμιον, 
Ζ4ὲ οὗ ζωὴ δεδώρηται καὶ τρυφῆς ἥ ἀπόλαυσις 
Τοῖς ἐν πίστει καὶ πόϑῳ σὲ ὑμνοῦσι, “μόνε πολυέλεε. 
Ζιὸ βοῶμέν σοι, Χριστὲ ὃ ϑεὸς, τὸν μεταστάντα ἐξ 

ἡμῶν ἀνάπαυσον, 
Ἔνϑα πάντων ἐστὶν εὐφραινομένων ἢ κατοικία ἐν σοὶ, 
“]οξάζειν σου τὴν Θεότητα. 

10. 

"Ὄντως φοβερώτατον τὸ τοῦ ϑανάτου μυστήριον. 
20. Πῶς ψυχὴ ἐκ τοῦ σώματος βιαίως χωρίζεται, 

Ἔχ τῆς ἁρμονίας, καὶ τῆς συμφυΐας, 
φυσικώτατος ϑεσμὸς ϑείῳ βουλήματι ἀποτέμνεται, 

Ζιό σε ἱκετεύομεν, τὸν μεταστάντα ἀνάπαυσον 
Ἔν σκηναῖς τῶν δικαίων σου, ζωοδότα φιλάνϑρωπε. 

Ἐχ οἴποϊο ἔμποι}5 πη δο ΟΥ̓ Πὶ ἀρυά αοῦν Εποδο!]. Ρ. 439 544. 
δ᾽ Π0Ο οᾶγπιθπ ᾿πϑουϊρίυπι 686: στιχηρὰ προςόμοια τοῦ ἁγίου Θεο- 
φάνους. --ἰοῖὺ, 8. ἀοατν. δὲ ἐπήγασας. 

΄᾽ 

Ν. 

ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΤΙΌΤΥ 7 ΤᾺ 

ΠΧ. 
Κανὼν εἰς φόβον σεισμοῦ. 

“Ὥς φοβερὰ ἡ ἢ ὀργή σου, ἐξ ἧς ἡμᾶς ἐλυτρώσω, κύριε, 
ΠΠ]ὴ συγχωρήσας ἐν τῇ γῇ ἅπαν τὸ ἀνάστημα ἡμῶν. 
Εὐχαρίστως σε διὸ ἀεὶ δοξάζομεν. 

Χαίρων ἡμῶν καϑ' ἑχάστην τῇ πολυτελεῖ διορϑώσει, 
δέσποτα, 

ὅ. “ὥσπερ φύλλον εὐτελὲς, διασείεις ἅπασαν, τὴν γὴν 
Εἰς τὸν φόβον σου πιστοὺς στηρίζων, κύριε. 

᾿ 



20. 

90. 

40. 

19 

“Ῥῦ εἰσμοῦ βαρυτάτου πάντας ἡμᾷ ὶ μὴ δώ ὕσαι σεισμοῦ βαρυτάτου πάντας ἡμᾶς, καὶ μὴ δωῃς, 
κύριε, 

᾿““πολέσϑαι παντελῶς τὴν κληρονομίαν σου πολλοῖς 
Παροργίζουσαν χαχοῖς, δὲ τὸν μακρόϑυμον. 

Σείσας προβλέψει σου πᾶσαν τὴν γῆν, παμβασιλεῦ, 
Ἔνέ ἔβαλες εἷς φόβον ἡμιῶν τὰς διανοίας. 
᾿Αλλ ἄνες. δέσποτα, οἰκτίρμων τὴν ὀργήν σου, 
Καὶ μὴ δῶς εἰς παντελῆ ἀφανισμὸν τὸν σὸν λαόν. 

Τὶς δυσωπήσει σε, ὑπὲρ λαοῦ παντοδαπῶν 
«Αϊσχύνης ὀφλημάτων ἀεὶ χαλυπτομένου, 
Καὶ ἀπολέσϑαι προςδοκῶντος τῇ ὀργῇ σ σου; 
ἜΣ ἧς ἡμᾶς, Χριστὲ, τῷ σῷ ὁλέ ἕει ἐξελοῦ. 

"Ἔδειξας φόβον σου γυνὶ, “Χριστὲ : τῇ φοβερᾷ 
ΤΙροβλέψει σου, σαλεύσας τῆς γῆς τοὺς ϑεμελίους, 
᾿λλὰ συνήϑως δεῖξον πάλιν ἐλεῆμον, 
Τὸ ἔλεος τὸ σὸν, μὴ ἀπολλύμεϑα δεινῶς. 

Ἢ γῆ μαστίζεται ἡμῶν κακῶς διακειμένων, 
Καὶ ἀεὶ τὴν δργήν σου συγκινονύτων χαϑ' ἡμῶν, 
Οἰχτίρμον παμβασιλεῦ, ἀλλὰ φεῖσαι, 
Ζέσποτα, τῶν δοίλων σου. 

Συσσείσας, κύριε, τὴν γῆν, ἐστερέωσας πάλιν, 
Νουϑετῶν, ἐπιστρέφων τὴν ἀσϑένειαν ἡμῶν, 
Στηρίζεσϑαι ἐν τῷ σῷ ϑείῳ φύβῳ ϑέλων, ὑπεράγαϑε. 

Σαλεύεις, κύριε, τὴν γῆν, βουλόμενος 
“Εδρασμῷ ἀληϑείας πάντας ἡμᾶς, δέσποτα, 
Στηρίζεσθαι σαλευομένους προςβολαῖς τοῦ δολίου πολε- 

μήτορος. 

Τῇ ϑείᾳ νεύσει σου χλογεῖς τὰ σύμπαντα, 
Καὶ δονεῖς τὰς καρδίας τῶν ἐπὶ γῆς κατοικούντων, δέ- 

σποτα, 
Τῆς οὖν διχαίας σου ὀργῆς ἄνες, κύριε, τὰ κύματα. 

Οὐδ᾽ ὅλως ἔχοντες εἰς γοῦν τὸν φόβον σου, 
᾿Εχφοβεῖς τῇ νικήσει: πᾶσαν τὴν γῆν, μόνε ἐπ πα θῶτει 
“Δλλὰ πως ἐφ᾽ ἡμᾶς τὰ δχζη σου ϑαυμάστωσον. 

᾿Ιδοὺ οἱ πάντες ἡμεῖς ἐπταίσαμεν, 
Καὶ φοβερῶς ἢ γῆ μηδὲν σφαλεῖσα κολάζεται. 
Νουϑετῶν γὰρ ἡμᾶς ὃ φιλάνϑρωπος, ὕλην αὐτὴν σαλεύει. 
Εὐχαριστοῦμέν σοι, οἱ ἀναπολόγητοι ἡμεῖς, μόνε φι- 

- λάνϑρωπε. 
ΤΉ βδαν. Ηνπιη. 11]. ϑ 
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Σεισμοῦ, μαχαίρας, πιχρᾶς ἅλωσεως, : ; 

Καὶ ἐϑνικῆς, Χριστὲ, ἐπιδρομῆς, καὶ συμπτώσεως, καὶ 
λιμοῦ, 

Καὶ κακώσεως, δέσποτα ᾿ πάσης ἄλλης, οἰκτίρμων, 
45. Ῥῦσαι τὴν πόλιν σου, ἅπασαν τὲ χώραν τὴν πιστῶς 

ὑμνολογοῦσάν σε. 

Ἡ γὴ ἀγλώσσως βοᾷ στενάζουσα" 
Τί με κακοῖς μιαίνετε 'πολλοῖς, πάντες ἄνθρωποι; 
Καὶ ἡμῶν ὃ δεσπότης φειδόμενος, μόνην ἐμὲ μαστίζει ;" 
“1άβετε αἴσϑησιν καὶ ἐν μετανοίᾳ τὸν Θεὸν ἐξιλεώσασϑε. 

Τιορίεαν δρυᾶ αοἂν Εποῃο], Ρ. 620 56ᾳᾳ. 

0. 
που ΕΘ Νέον. 

(“ογοϑέτης.) 

1Χ1}Π. 

Εἰς τὴν μετάληψιν. 

Ι, 

᾿Ιδοὺ βαδίζω πρὸς ϑείαν κοινωνίαν, 
Πλαστουργὲ, μὴ φλέξῃς με τῇ μετουσίᾳ, 
Πῦρ γὰρ ὑπάρχεις ὴ τοὺς ἀναξίους φλέγων, 
241λλ οὖν κάϑαρον ἐκ πάσης με κηλίδος. 

ὕ. Θεουργὺν αἷμα φρίξον, ἄνϑρωπε βλέπων, 
᾿ἄνϑραξ γάρ ἐστι τοὺς ἀναξίους φλέγων. 
Θεοῦ τὸ σῶμα καὶ ϑεοῖ μὲ καὶ τρέφει, 
Θεοῖ τὸ πνεῦμα, τὸν δὲ νοῦν τρέφει ξένως. 

2. 

ἸἹΠέλλων φαγεῖν, ἄνϑρωπε, σῶμα δεσπότου, 
10. Φόβῳ πρόςελϑε , μὴ φλέγῃς , πῦρ τυγχάνει. 

Θεῖον δὲ πίνων αἷμα πρὸς μετουσίαν, 
“Πρῶτον καταλλάγηϑι τοῖς λυποῦσί σε" 
Ἔπειτα ϑαῤῥῶν μυστικὴν βρῶσιν φάγε. 



ι 

Ὅ δοὺς τροφήν μοι σάρχα σὺν ἑκουσίως, 
Ὃ πῦρ ὑπάρχων καὶ φλέγων ἀναξίους. 
ἹΠὴ δὴ καταφλέξῃς μὲ μὴ Α πλαστουργέ μου, 
ἸΠᾶλλον δίελϑε πρὸς μέλων μου συνϑέσεις 
Εἰς πάντας ἁρμοὺς, εἰς νεφροὺς, εἰς καρδίαν, 
Φλέξον δ᾽ ἀχάνϑας τῶν Ὁλ ων μου πταισμάτων. 
Ῥυχὴν χάϑαρον, ἁγίασον τὰς φρένας, 
Τὰς ἡνίας στήριξον ὀστέοις ἅμα, 
“ἰσϑήσεων φώτισον ἁπλῆν πεντάδα. 
“Ὅλον με τῷ σῷ συγκαϑήλωσον φόβῳ, 
“Α:εὶ σχέπε, ᾿φρούρειτε καὶ φύλαττέ με, 
Ἔχ παντὸς ἔργου καὶ λόγου ψυχοφϑύρου, 
“ἅγνιζε καὶ ῥύϑμιζέ μιξ, 
᾿άλλυνες συνέτιζε καὶ φώτιζέ με, 
Ζ:εῖξόν μὲ σὸν σχήνωμα πνεύματος μόγου 
Καὶ μηκέτι σχήνωμα τῆς ἁμαρτίας. 
Ἵν ὡς σὸν οἶκον εἰφόδῳ κοινωνίας 
Ὡς πῦρ μὲ φεύγῃ πᾶς κακοῦργος, πᾶν πάϑος. 

Τμεραπέυτν Ηΐ νουβιιβ ἀρ α ΟἸγ. ΡοΙαγριπι: ΕΒ τ  ἀΐοη ατδο- 
60 - ϑδέίπυπι Ηγπιποτσιμι οἕο. Ετοῖ. 1640. (οηΐ. Ροεΐαο Υ᾽ εἴεγες 
ατδθοὶ Τοπι. ΠΠ. Ρ. 763. .. 1656 νὸπ ποι Πσοπὶ μδιι θυ οΥ Ὦ}}- 
ἴδῃ ἤογβ6 γΆΓΘη Θἤ θη 1]5 θδὶ ἄοὺ δου ἀθ5 ΑΡοηάμηδ }}5 πὶ ἀ6Γ 
δτὶ οίβομ θη Κίτομο σοθγϑι ἤ] 16... πιπά κ᾽ πα 68 νἱθ] οἰ ομξ πο. 
Ἐοτχέαρο 1. ο. Ρ. 369. 

Ρ͵ 

ΝΙΝ ἘΩ͂ ΟΡ". 

Ι, ΧΙΥ, 

Στιχηρὰ ἰδιόμελα. 

“Χαίροις “Ἱεραρχῶν ἢ τριὰς, 
Τῆς ἐχχλησίας τὰ μεγάλα προπύργια, 
Οἱ στύλοι τῆς εὐσεβείας, 
Ὃ τῶν πιστῶν ἑδρασμὸς, 

ὅ. Τῶν αἱρετιζόντων ἣ κατάπτωσις, 
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Χριστοῦ οἱ ποιμάναντες τὸν λαὸν τοῖς ϑείοις δόγμασι, 
Καὶ ταῖς ποικίλαις ἀρεταῖς οἱ ἐχτρέψαντες, 
Οἱ τῆς χάριτος διαπρύσιοι κήρυχες, 
Νόμους οἱ προεχϑέμενοι “Χριστοῦ τῷ πληρώματι, 
Οἱ δδηγοὶ πρὸς τὰ ἄνω, τοῦ παραδείσου αἱ εἴσοδοι, 
Χριστὸν καταπέμψαι ταῖς Ῥύχαῖο ἡμῶν αἰτεῖτε τὸ μέγα 

ἕλεος. 

“Χαίροις “Ἵεραρχῶν ἢ τριὰς, 
Οὐρανοβόάμονες, ἐπίγειοι ἄγγελοι, 
Τοῦ κόσμου ἥ σωτηρία, 
Ἢ τῶν ἀνϑρώπων χαρὰ, 
Καὶ τῆς οἰκουμένης οἱ διδάσκαλοι, 
Τοῦ λόγου οἱ πρόμαχοι, 
᾿Ιατροὶ “ἐπιστήμονες τῶν νοσημάτων τῆς ψυχῆς καὶ τοῦ 

σοι κθθι 

Οἱ ἀείῤῥοοι ποταμοὶ οἱ τοῦ πνεύματος, 
“70 γοις οἵ καταρδεύσαντες τῆς γῆς ἅπαν πρόσωπον, 
Οἱ ϑεολόγοι., αἱ βάσεις, οἱ χρυσολύγοι, οἱ ἔνϑεοι. 
Χριστὸν καταπέμψαι ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν αἰτεῖτε τὸ μέγα 

ἔλεος. , 

“Χαίροις “Ιεραρχῶν ῇ τριὰς, 
Τοῦ ἐπιγείου στερεύματος ἥλιος, 
“Ἵκτῖνες καὶ δαδουχίαι ἐχ τριςηλίου αὐγῆς, 
Τῶν ἐσκοτισμένων ῇ ἀνάβλεψις, 
Τὰ ἄνϑη τὰ εὔοσμα, τοῦ παραδείσου τὰ κάλλιστα, 
Ὃ ϑεόλογος Γρηγόριος, ὃ σοφόστε Βασίλειος, ὃ Χρυ- 

σόστομος, 
Τὰ πυξία τοῦ πνεύματος, πλάκες οἱ ϑεοχάρακτοι, 
ἸΠαζοὶ οἱ ἐκβλύζοντες τῆς σωτηρίας τὸ γάλα, 
Τὺ τῆς σοφίας τὸ ἀγλάϊσμα, 
Χριστὸν δυςωπιεῖτε, ταῖς ψυχαῖς ἔων δοθῆναι τὸ μέγα 

ἕλεος. 

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ἀσμάτων, 
“Χορεύσωμεν ἑόρτια, καὶ σχιρτήσωμεν 
ζ4γαλλόμενοι ἐν τῇ πανδήμῳ πανηγύρει τῶν διδασκάλων 

ἡμῶν" 

Βασιλεῖς καὶ ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, 
Καὶ τοὺς “Ἱεράρχας κροτήτωσαν ἐν ὕμνοις, 
“ἧς δογμάτων βλύσαντας ποταμοὺς ὑπερμεγέϑεις, 
Τρεῖς καλλιῤῥόας ἀειζώους τοῦ πγεύματος, 
Ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, τοὺς τῆς σεπτῆς τριάδος τρισ- 

σοὺς ἱερομύστας᾽" 
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Συνελϑόντες. εὐφημήσωμεν, οἱ φιλόσοφοι τοὺς σοφοὺς, 
Οἱ ἱερεῖς τοὺς ποιμένας. οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς προστάτας, 
Οἱ πένιτες τοὺς πλουτιστὰς, οἱ ἐν ϑλήψεσι τοὺς παρα-- 

μυϑοῦντας, 
Τοὺς συνοδίτας οἱ ὁδοιπόροι, οἱ ἐν ϑαλάσσῃ τοὺς χυ- 

βερνήτας, 

Οἱ πάντες τοὺς πανταχοῦ ϑεριιῶς προφϑάνοντας, 
Θείους ᾿Αρχιεράρχας ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπωμεν" 
“Πανάγιοι διδάσκαλοι, σπεύσατε ἐξελεῖν τοὺς πιστοὺς 
Ἔχ τῶν τοῦ βίου σκανδάλων, 
Καὶ ῥῦσαι κολάσεων τῶν αἰωνίων ἡμᾶς. 

Πμερσαπέαν ἴπ Οἰποῖο δά δία  ογ 5 ἐρλ κι τὰν οοηξογα5 Αοΐέα 
ϑαποίοτιμη πη. Το. [.ρΡ. ΧΧΧΥ. .1. Ἱεραρχῶν ἥ τριάς, 
τοΐοναβ δή Βαβι! πηι Μίαρηαμηι, ἀνόμονένι ΝΑ δνΐηΝ δὲ 4οδη- 
ἤθηὶ ΟΠ Γυ ΒΟβίο μη. 

Ι. 
.Ῥ οα ον Εὐποἶίει αἶνο ΝΕ ΟΡΙ"5. 

ὧν 

10. 

ΧΥ, 

Κανὼν τῆς Θεοτόκου. 

Δεῦτε λαοὶ, ἄσωμεν ἄσμα “Χριστῷ τῷ Θεῷ, 
Τῷ διέλοντι τ λν σὐπὶ καὶ δδηγήσαντι τὸν λαὼὸν, 
Ὃν ἀνῆχε δουλείας «Αἰϊγυτιτίων, 
Ὅτι δεδόξωσται. 

Τὸν εὐσεβῶς σε Θεοτόκον χυρίως ἁγνὴν ὁμολ ̓γοῦντα, 
ἤχραντε, ψυχῆς καὶ σώματος γολεκῶν ἐκ κινδύνων 
Καὶ γύσων καὶ πταισμάτων 
Σύ μὲ διάσωσον. 

“Ὅλην ἐν σοὶ τῶν χαρισμάτων ἄβυσσον ἀποκειμένην 
Ἔγνομεν. Διὸ προςφεύγοντες, Θεοτύκχε, 

’ 

ἸΙροϑύμως τῇ σχέπῃ σου τῇ ϑείᾳ 
“Ιιασωζόμεϑα. 

ς ᾿ ς » ον» ς ’ ’ 
Ὑπὲρ ἡμῶν τῶν σὲ ὑμνούντων δυςώτιησον 

γχχγνλ , ’ - 

Τὺν σαρχωϑέντα, πάναγνε, ἐκ τῶν ἀγοάντων σου 
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Καὶ τιμίων αἱμάτων, δυσϑῆναι ἐκ πταισμάτων 
Καὶ νοσημάτων πικρῶν. 

Στερέωσον ἡμᾶς ἐν σοὶ ἢ κύριε, 
Ὅ ξύλῳ νεχρώσας τὴν ἁμαρτίαν, 
Καὶ τὸν φόβον σου ἐμφύτευσον 
Εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν τῶν ὑμνούντων σε. 

Πρεσβείαις σου, ἁγνὴ, Θεὸν, ὃν ἔτεκες, 
Παράσχου εὐίλατον τοῖς ἱκέταις, 
Τοῖς προςτρέχουσι τῇ σχέπῃ σοῦ, 
Καὶ πιστῶς προςκυνοῦσί σου τὴν κύησιν. 

Ὅλην μου τὴν ζωὴν διακυβέρνησον, 
Παρϑένε, ἐλπίς μου καὶ προστασία, 
Πειρασμῶν καὶ περιστάσεων λυτρουμένη 
Δεινῶν με, ἀειπάρϑενε. 

Σοφίαν τοῦ Θεοῦ τὴν ἐνυπόστατον ἀγκάλαις 
Ὡς φέρουσα, Θεοτόχε, ἐξ ἀγνοίας καὶ πλανήσεως 
“Ἰυτρωϑῆναι τοὺς υμνοῦντάς σε ἱκέτευε. 

Εἰςακήχοα » κύριε ; τὴν ἀκοὴν τῆς σῆς οἰκονομίας, 
Καὶ ἐδόξασά σε, μόνε φιλάνϑρωπε. 

Τῶν τραυμάτων μου, δέσποινα; τῶν τῆς ψυχῆς, σαρχὸς 
Νοσημάτων, ἢ Θεὸν τεκοῦσα, λύσιν παράσχου μοι. 

Ἔχ περιστάσεως ὁῦσαί με, μήτηρ Θεοῦ, 
Καὶ ζάλης καὶ κινδύνων ταῖς σαῖς ἱκεσίαις, μόνη παν- 

ἔμνητε. 

“Χειμαζόμενον κλύδωνι βιωτικῶν ἐξάρπασον, 
Παρϑένε, πρὸς τὸν σὸν λιμένα χκαϑοδηγοῦσά με, 

ἐ, τοῦ φωτὸς χορηγὸς καὶ τῶν σῶν αἰώνων ποιητὴς, 
Κύριε, ἐν τῷ φωτὶ τῶν σῶν προςταγμάτων, δδήγησον 

, ἡμᾶς" 
᾿Εχτός σου γὰρ ἄλλον Θεὸν οὐ γινώσκομεν. 

“Ὅπλον ἀήττητον κατὰ ποικίλων πειρασμῶν ἔχοντες 
Τῶν δυσμενῶν πάσης ἐπηρείας λυτρούμεϑα ἀεὶ, 
“ σε Θεοτόχον, ἁγνὴ, ἐπιστάμενοι. 

’ 

Νόμου τὸ πλήρωμα ἢ ἀνωτέρα Χερουβὶμ τέτοκας 
Τὸν τοῦ Θεοῦ ἐκ σοῦ σαρκωθέντα υἱὸν μονογονῆ, 
Ὃν ὑπὲρ τῶν δούλων τῶν σῶν ἐξιλέωσαι. 
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Τὸν τοῦ παντὸς ποιητὴν ἐν ταῖς ἀγχάλαις σου, 
- Ἔν μῷ - - 

ὅ0. “Ζγνὴ, φέρουσα, τοῦτον ἡμῖν ταῖς σαῖς ἱκεσίαις εὐίΐλα- 
τον δίδου, 

“οὖ -Ὁ γ ’ Ν Α ’ 

Τοῖς νῦν ἐκ καρδίας πρὸς σὲ καταφεύγουσι. 

Ἔν ἀβύσσῳ πταισμάτων κυχλούμενος τὴν ἀνεξιχνίαστον 
Τῆς εὐσπλαγχνίας σου ἐπικαλοῦμιαι ἄβυσσον" 
Ἔχ φϑορᾶς, ὃ Θεός, μὲ ἀνάγαγε. 

0. “Σωτηρίας λιμένα γινώσκων σε, πλέων πολυφρόντιδος 
Βιοῦ τὸ πέλαγος ἐπικαλοῦμαι, δέσποινα, 
Κυβερνήτην ψυχῆς μου γενέσθαι σε. 

"Ἶε ρᾶς πολιτείας ἐχπέπτωχα ῥαϑυμῶν ὃ δείλαιος 
.“4λλ ἐπανάγαγε; : εὐλογημένη πάναγνε, 

60. Προσταγαῖς τοῦ υἱοῦ σου ῥυϑμίζουσα. 

ΤΠορίέαν ἴῃ Οἰοῖο. δά Μαζξαιξίμαμα. Ὀοηΐ, Αοία δι δαη. ἢ]. 

Ρ- ΧΕῚΡ βΞεψ4. 

ΠΧΥῚ. 

Κανὼν τῶν ἁγίων. 

οὗ ἡ ἀχροστιχίς" 

Τρισήλιον φῶς. τρεῖς ἄνηψνεν ἡλίους, 

Τίς ἀμοιβὴ, τίς ἀνταπόδωσις πρέπουσα τοῖς ἡμετέροις, 
Ἄνϑρωποι, προςενεχϑήσεται παρ᾽ ἡμῶν εὐεργέταις, 
“1ὲ ὧν πρὸς τὸ εὖ εἶναι χειραγωγούμενοι; 

“Ρητοριχαὶ γλῶσσαι χαὶ τέχναι χαὶ μέϑοδοι 
ὅ. Καὶ πᾶσα λόγων δύναμις, νῦν εἰς ὑπόϑεσιν συγπινεί- 

σϑωσαν μίαν, 
Καὶ τοὺς πε πὐδαε ἀντιτιμάσϑωσαν. 

Ἴδιον μὲν οὐδὲν ἠνέσχοντο κτήσασϑαι ἐν γῇ οἱ οὐρα- 
γόφρονε 

’ .2 φθ ἦς 

(ύλακες ὃ ὥφϑησαν. τοῦ χοινοῦ χαὶ προστάται" 
Κοινῶν οὖν καὶ τῶν ὕμνων κατωξιούσϑωσαν. 

Θεοτόχκιον. 
10. [Σὲ τὴν χοινὴν φιλοτιμίαν ; πανάμωμε, 

Τῆς ἡμετέρας φύσεως πάντες δοξάζομεν. 
Χεῖλος ἕν γεγονότες, καὶ συμφωνίαν μίαν ΡΥ ΌΞΝ ] 
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ἫἩ σάλπιγξ ἥ μεγάλη. τῆς ἐκκλησίας, 
Ὃ λύχνος ὃ φωτίζων τὴν οἰκουμένην, 
Ὃ κῆρυξ ὃ τῷ φϑόγγῳ περιλαμβάνων πάντα τὰ πέρατα, 
Ὃ μεγαλώνυμος συγκροτεῖ τὴν σύναξιν ταύτην Βασίλειος. 

“Ἱαμπρὺὸς ἀπὸ τοῦ βίου καὶ τῶν πραγμάτων, 
«Ταμαρὸς ἀπὸ τοῦ λόγου καὶ τῶν δογμάτων, 
Ἔν πᾶσιν ὑπερλάμπων πάντας ὡς ἄλλους ἀστέρας ἥλιος, 
Ὃ πολυΐμνητος Θεόλογος σήμερον μακαρίζεται. 

᾿Ιδοὺ τὸ “φῶς τοῦ κόσμου τῷ χόσμῳ φαίνει, “ 
᾿Ιδοὺ τῆς γῆς τὸ ἅλας τὴν γῆν ἠδύνει" ἰδοὺ τὸ ζωῆς ξύλον, 
᾿ϑανασίας καρποὺς προβάλλεται ὃ χρυσοῦς “Ἅγιος. 
Οἱ ϑανεῖν μὴ ϑέλοντες, δεῦτε τρυφήσατε. 

Ἐλξολλανι, 

[Ὸ πάντα ἐκ μὴ ὕντων ὄντα ποιήσας, καὶ φύσιν δοὺς 
ῬἙκάστῳ τῶν γενομένων, «αὐτὸς καὶ τὰς δοθείσας 
Φύσεις᾽ ἀμοίβειν οἶδεν, ὡς βούλεται" 
Ὅϑεν ἀκούεται καὶ παρϑένος τίχτουσα. Τίς οὐ ϑαυ- 

μάζεται;] 

Νυοήμονες ἐκ τῆς κάτω σοφίας, γενόμενοι, 
Κυβέρνησιν ἔνδοξοι παρὰ τῆς ϑείας ἐχτήσασϑε, ᾿ 
Ὅϑεν ὡς ϑεράπαιναν ταύτην ἐκείνῃ πανσόφως ὑπετάξατε. 

Φιλόσοφοι, τοὺς σοφοὺς εἰ φιλεῖτε ; σοφίσϑητε, 
Καὶ λέγειν διδάχϑητε πάντες οἱ λόγους ϑαυμάζοντες, 
Πράξεως ἀχρίβειαν καὶ ϑεωρίας ἐντεῦϑεν ἐξασκούμενοι. ᾿ 

Θεοτύκιον. 
[Ὡς ὄψιμος ὑετὸς ἐπὶ ἐσχάτων ὃ πρώϊμος, 

“Ὑδάτων αἰώνωντε δημιουργὸς 

Κατὰ καιρὸν ἀναψύχων τοὺς 

εἰς τὴν μήτραν σου ἔσταξε, 
πανάμωμε, 
γ , ἐκλείποντας. 

Σὺ τὴν πηγὴν τῶν σεαυτοῦ χαρισμάτων ἐχπιεῖν, 
“Ὅλως φιλάνϑρωπε ᾽ δέδωκας τοῖς «ἅγίοις, 
᾿Ελαττωϑεῖσαν οὐδαμῶς τῇ κενώσει, τὸν δὲ κόσμον πάν- 

τα μεϑύσασαν, 
Τοῖς ἐκ τῆς κοιλίας αὐτῶν ϑείοις ῥεύμασιν. 

Τί. μοι χρυσός; τί μοι πλοῦτος καὶ δόξα χαὶ δυ- 

Καπνοὶ διεῤῥέοντες εἰς ἀέρα. 
ναστεία:; 
Πάντα οἰχέσϑω, 
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“ὔρα πάντα φερέτω. ᾿Εμοὶ πλοῦτος εἷς πολυέραστος 
Ἢ τῶν διδασκάλων τριὰς ῥητορεύουσα. 

Ῥεῖ ποταμὸς ἀμβροσίαν χαὶ νεχταῤῥεῖ τοῖς πεινᾶσιν 
“ϑάνατος βρῶσις, χαὶ τοῖς διψῶσιν ἄφϑαστος "πόσις, 
Ὕδωρ ζῶν εἰς αἰῶνας καὶ συνέχον ζῶντας τοὺς πένοντας" 
Πάντες πλημμυρούσης ζωῆς ἐμφορήϑητε. 

Θεοτόκιον. 
»-“ὦᾧ ς 

[Ἔσχεν ἰσχὺν καϑ' ἡμῶν ἢ κακία, ἀλλ᾽ οὐχ εἰς τέλος" 
3 ἢ . . Ἁ , Ν 9 2 ’ }Ὶ ἨἩσϑένητε γὰρ μετὰ τὴν παρϑένον τὸν ἐν ἴσχυι δυνατὸν 
Τετοκῦιαν ὑπελϑόντα σαρκὸς ἀσϑένειαν, 
Καὶ τὸν δυνατὸν ἐν χαχίᾳ νεκρώσαντα.] 

3. Ὺ - ΄ Α Ἐ - Ἁ 2 

Ἴδια ἐν τῇ τριάδι τριττὰ συνϑεολογεῖτε τὴν ἄγεννη- 
σίαν τοῦ πατρὸς, 

Τοῦ λόγου τὴν γέννησιν χαὶ πνεύματος τὴν ἐχπόρευσιν 
μόνου. 

Σήμερον τῷ οἴχῳ τούτῳ περιφανὴς σωτηρία" δύο γὰρ 
καὶ τρεῖς 

Συνηγμένους Χριστὸς εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ τιμῶν, μέσος 
πάρεστι τούτων. 

"Ἵπειρον τῆς γῆς τὸ βάϑος πρὸς τὸ οὐράνιον ὕψος, 
“4λλ᾽ ἀπὸ τῆς γῆς τοὺς ἁγίους ἐξῇ ξῇθεν ἐπέχεινα τῶν οὐ- 

ρανῶν ὃ οὐράνιος ἔρως. 

’ 

Θεοτόχιον. 
’ Α [Νέαν σὲ πηγὴν, παρϑένε, καὶ ἀφορμὴν μυστήη ρίων 

ἔχοντες οἱ “Τρεῖς Θεηγόροι, 
Καιναῖς ὑποϑέσεσι καινοπρεπῆ προςαρμάζουσι φράσιν. 

Ἡττᾶται, μακάριοι, καὶ δραπετεύει ἢ ῆ πρὶν ἀνυπόστα- 
τος ϑρασύτης 

Τῶν αἱρέσεων, κηρὸς δὲ τηκόμενος ἀπὸ προςώπου πυρὸς, 
Νόϑον. ἅπαν δόγμα τοῖς ὑμῶν προςβάλλων φϑόγγοις 

πυρπνόοις δείκνυται. 

ἱβευδεὶς μὲν ἐξέκλιναν ἑλλήνων ὕϑλους, 
“Ιειϑῶ δὲ τὴν τύραννον. ἀνθρώποις μόνην ἕλοντο, 
ὙΦ ἧς τὴν ἀλήϑειαν οἱ τρεῖς τονώσαντες, 
ὥδέως ἅπαν σύστημα πιστῶν, χειροῦνται λύγοις καὶ 

χαταπείϑουσι. 
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Θεοτόχιον. 
[Ἔν σοι πᾶσα πρόῤῥησις ἐπανεπαύϑη, καὶ πέρας 

ἐδίξατο, : 
Ξενίζουσα τοὺς λέγοντας" ἐκ σοῦ δὲ λαμπρότερα καὶ 

τῶν προῤῥήσεων, 
Θαύματα πηγάζουσαε, ἁγνὴ, δηλοῦντα τοὺς ἕρμη- 

γεύοντας.ἢ 

Νοοῦμεν εὐσεβῶς καὶ δοξάζομεν ὃ ὁμότιμιον μίαν φύσιν, 
“πειροδύναμον μονάδα τε καὶ τριάδα, τὴν πάντα ταῦτα 

λόγοις 
Κυβερνῶσαν κρείττοσιν " οὕτω γὰρ δοξάζειν οἱ τρεῖς Θεο- 

φόροι παρεγγυῶσιν, 
70. Οἷς συμπροςκυνοῦμεν αὑτὴν εἷς τοὺς αἰῶνας. 

95. 

᾿Ηνῶϑησαν οἱ τρεῖς ϑεοχήρυκες ἕ ἑνώσαντες τὴν τριάδα, 
Καὶ τὸ ἀμέριστον ἐν πᾶσι τετηρηχότες τῇ ϑείᾳ φύσει, 
ΠΠίαν παρ᾽ αὐτῆς ἀντέλαβον ἀμέριστον δόξαν, 
Εἰς ἔπαινον ἕνα συγχαλουμένην τοὺς ὑπερυψοῦντας αὑτὴν 

εἰς τοὺς αἰῶνας. 

Θεοτύκιον. 

[“2αβὼν τὸ καϑ' ἡμᾶς ἀντιδούς τε τὸ οἰκεῖον ὃ εὐερ- 

γέτης, 
᾿Ἔδρασε μόνον, οὐκ ἔπαϑε δὲν παρϑένε" ποιεῖ γὰρ, ἀλλ᾽ 

οὐκ. εἰς φϑορὰν καϑίσταται, 
Π]ᾶλλον δὲ καὶ πάσχων ἑχὼν διὰ πάϑους τὰ πάϑη λύει, 
'Ὡς οἱ τρεῖς πατέρες ἡμᾶς μυσταγωγοῦσιν. 

᾿Ιδοὺ τὸ ὑμέτερον γεώργιον καὶ «ποίμνιον, 
“Ὑπὲρ οὗ τοὺς μεγίστους πόνους ὑπέστητε" 
Εἰς ἕν συνελθόντες ὁμοῦτε, τοὺς τρεῖς ὑμᾶς συμπαρα- 

λαβόντες νὰ 
Κοινὴν ἔχομεν αἴνεσιν, τὴν ὑμῶν ἡδίστην ἕνωσιν. 

Οὐ δίστομον μάχαιραν. ἥ χάρις, ἀλλὰ τρίστομον 
Κατὰ τῶν πολεμίων αὐτῆς προςβάλ λεται, 
Ὃν οὐρανοχάλκευτον ξίφος τρισὶν ἀκμαῖς κατεστωμένον, 
᾿Δεὶ προιμαχόμενον τριλαμποῦς μιᾶς ϑεότητος. 

ς “» Ν , Ἵ γ » κι Ὑ “- 
Ὑμῶν τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ἢν, ἔνδοξοι, 

Καὶ τὴν σάρχα φορούντων εἰς ἔτι ἄσπιλον, 
Οὐὺς εἰλικρινῶς νῦν οἰκοῦντες, τοὺς ἐπὶ γῆς ἡμᾶς στρε- 

φομένους 

Τὰ ἄνω πρεςβεύετε καὶ φρονεῖν καὶ πραγματεύεσϑαι. 
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Θεοτόχιον. 
[Στεροῖ μὲ τὸ πλάτος σου; τῶν μεγαλείων δέσποινα, 

Καταπνιγὸν τὸν λόγον ὑπὸ πυχνότητος, 
Καί μοι παραδόξως συμβαίνει τὸ ἀπορεῖν ἐκ τῆς εὐπορίας" 
Διὸ τὸν τοσοῦτόν σὲ μεγαλύναντα, δοξάζομεν. 

Γιερίξυν ἰπ Οἰβοῖο δὰ ΝΙαξαξίπυπι ἱπ Αοί. δαποί. Ζαπ. Τοπι. ΠΠ. 
Ρ- ΧΙ βεᾳᾳ. 

10. 

Ἀ. 
α ΟΠ ον ἄπροοπμεοίε ει. 

ὈΧΎΕς 

Εἰς τὴν ὑπεραγίαν Θεοτόκον. 

Χαῖρε χύρη, “μέγα ϑαῦμα, μέγ᾽ ἀνθρώποισι ὦ ὄνειαρ, 
Χαῖρε, χαρᾶς ἀρχὴ, χαῖρε τέλος κατάρας" 

“Χαῖρε κόρη. μέγ ἄεισμα καὶ ,οὐρανίοισι γύεσσι, 
ΠΙολλὸν ὑπερπροϑέον καὶ νόον οἷα λόγον. 

Χαῖρε ϑέαμα. χόρη φοβερὸν, φλογερὸν. πανάδλον 
Ἡδύ τε καὶ φοβερὸν, οὐδὲ ϑεατὸν ἀπ τὴν 

Χαῖρε κόρη μυριόμμασιν ἀστράσιν οἷα σελήνη 
ΠΠεστὰ φαεινομένη φωτὶ περισσοτέρῳ. 

Χαῖρε κύρη κρύπτουσα φάος Σεραφὶμ, ἅ τε φέγγος 
Ἥλιος ἀστρῷον εὔδιος ἀρτιτρέχων. 

Χαῖρε κύρη φύσεως αὔχημα, ἄγαλμα πλάστου, 
Ζ]:εξάμενον τέχνην πᾶσαν ἀριστοτέχνου, 

Χαῖρε χαὶ ἐκ πισύρων παγὲν ἐκ γενετῆς ἁγνοφύτου 
“Ἰρχεγόνων ἀρετῶν ἐμπνόον αὐτόκαλον. 

Χαῖρ ἀποταξαμένη καὶ ἡμετέροισι τετραχὺν 
Καὶ πολίτην ϑεῖσα τῶν ἀρετῶν χϑονίην. 

Χαῖρε δέμας παγὲν ὑψόϑεν αἰγλήεντος ὀλύμπου, 
ἩΗμερίης καχκίης οὐδὲν ἀφελ 'κομένη. 

Χαῖρε δέμας κραϑὲν ἄχρι ἀχήρατον ἀμφοτέρωϑεν 
Κάλλεος αἰϑερίου, χάλλεος ἐχ χϑονίου, 

Χαῖρε δέμας δίφρος ἔμπυρος, ἥλιον ἄλλον 
Κοίρανον ἠελίου χκρύψαν ἀειγενέα. 



90. 

90. 

40. 

οὐ. 

125. 

μάν χάρις, μῆτερ σοφίης : φαέξως, ἐάων, ἀλκῆς, 
Σοῦ πατρὸς μήτηρ, σοῦ ϑ᾽ σιέος ϑυγάτηρ. 

Χαῖρε τρύφημα Θεοῦ νέον ὑψιμέδοντος ἰ ὄχημα, 
Ἐς δύσιν εὖτ ἔδραμεν ἥλιος ἡμετέρην. 

Χαῖρε κεχαρμένου λόγου ἔγκυος αὐτογενέϑλου, 
αΑὐτοτόχου φαέως, ἀρχεγόνου φύσιος. 

Χαῖρε παχυναμένη Θεὸν, ἐς Θεὸν, ἔμσιαλι ϑγητὸν, 
“Χαῖρε καϑηραμένη ἀργαλέου παχέος. 

Χαῖρ' ,“ἀπομορξαμένη χακίης μελεδήματα πάντα 
Σπόγγος ἅτε δροσερὴ ἡμετέρης φύσιος. 

Χαῖρ᾽ ἀποτρεψαμένη χαὶ ἐς βυϑὸν ὥσασα πνεῦμα 
ΖΔαιμονίης φύτλης ἄγριον ἀνδραφόνον. 

Χαῖρ᾽ ἀποδεξαμένη καὶ δείξασα μούνη 
Οὐρανίους φύσιος ἀμφιπόλους χϑονίης. 

Χαῖρε πόλος χϑονὶ, πότμῳ ζωὴν, ἀγγελιήταις 
ΠΠζασα τοὺς χϑονίους, οὐρανίους χϑονίοις. 

Χαίροις παμμεδέουσα, ῥυσίπτολι ῥυσιγένεϑλα 
“Ἵνδρομέης γενεῆς, φαινομένης κτίσεως. 

Χαῖρε ϑρόνων καϑύπερϑε ϑοόνος, φλογεροῖσιν ἐ ἐπὶ ὦμοις 
Οὐχὶ Θεὸν φορέων, ἐν δὲ δίναις μυχίοις. 

Χαῖρε ψυχῆς κάλλος ἐπάξιον ὑψιμέδοντος. 
'᾿Παρϑένε χαῖρε κόρη τερψαμένη τριάδα. 

“Χαῖρε βροτωσαμένη Θεὸν ὡς βροτὸν ἔμπαλι δ᾽ αὖτε 
Χαῖρε ϑεωσαμένη αἵματος ἐξ ἰδίου. 

Χαίροις παμβασίλεια καὶ ἀμφοτέρων διὰ κόσμων 
Σοὶ ϑρόνος ἐστι πόλις, σὺ ϑρόνος αὐτοτόπου. 

Χαῖρε καὶ εὐπερίγραπτον ἀνάχτορον, οὐ περιγράπτου 
ἸΠήτηρ παντογόνου, ϑρέπτρια “παντοτρύφου. 

Χαῖρε δόμος πολύολβος, ἀκηρασίων παναμώμων 
Πνευματικῶν χαρίτων πλουτοφόρου τριάδος. 

Χαῖρε καὶ ὀλβιόδωρε, μεγακλεὲς, ὀλβιόφρουρε, 
“]εσποτιχῶν ϑαλάμων αὐτοϑέλητε φύλαξ. 

Χαῖρε καὶ ὀλβιόκοσμε, πανεμφαές, ἡλιόμορφε, 
Τριαδικῆς δόξης αὐτοχίνητε πύλη. 

Χαῖρε μοί, (ὠ βασίλεια πανίλαος, εὔχαρις, αἶνον, 
ἜΣ ἀλιτρῶν στομάτων δέχνυσο ἡμετέρων. 

Πιοραπζα Τοαπηῖς (ἀδοιμοίγας ἢγπιηὶ ΕΥ̓. ἴῃ 1)εῖ σοπίίγι σοι 

ἴπ ΠΡτῸ βδορίας ἰαιάαίο; Ροοίας (ἀταθοὶ γ᾽ δέογοβ. Οοἴοι. 1014. 
Το. ΠΠ. ρ. 740 5οᾳᾳ.- Ἡγιηποῦαπι ἰβίοσαιπι δοάθπι πιο οθμι- 
Ροβίζογαμι 9 ἐογέϊαμι (1. ὁ. ν. 748) δάβογίθογο βι ἢ οἷδέ, 
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δ. 
Εν ΐ 4ΖΕΣΠΟΤΟΙ. 

ΠΧΥΠΙ. 

Στι χηρὰ ἐξωδιαστιχά. 

“])εῦτε τελευταῖον ἀσπασμὸν δῶμεν, 
“4δελφοὶ, τῷ ϑανόντι, εὐχαριστοῦντες Θεῷ. 
Οὕῦτος μὲν ἐξέλειπε τῆς συγγενείας αὐτοῦ, 
Καὶ πρὸς τάφον ἐπείγεται, οὐκ ἔτε φροντίζων 
Τὰ τῆς ματαιότητος καὶ πολυμόχϑου σαρχός. 
Ποῦ νῦν συγγενεῖς τε καὶ φίλοι; ἄρτι χωριζόμεϑα" 
Ὅνπερ ἀναπαῦσαι χύριος εὐξώμεϑα. 

- 
2 

Ποῖος χωρισμὸς, ὠ ἀδελφοὶ, ποῖος κοπετὸς. 
Ποῖος ϑρῆνος ἐν τῇ παρούσῃ ῥροπῇ; δεῦτε οὖν, 
᾿“σπάσασϑε τὸν πρὸ μιχροῦ μεϑ᾽ ἡμῶν. 
ΤΠαθαύϊδοῦαι τάφῳ, καλύπτεται λίϑῳ, 
Σχότει κατοιχίζεται, γεχροῖς συνϑάπτεται. 
Πάντες συγγενεῖς τε καὶ φίλοι ἄρτι χωριζόμεϑα" 

2 - “- 

Ὅνπερ ἀναπαῦσαι χύριος εὐξώμεϑα. 

ἸΖρτι Ἷ τοῦ βίου, πογηρὰ λύεται πανήγυρις 
ΠΙῺᾶσα τῆς ματαιότητος, πνεῦμα γὰρ ἐξέλιπεν 
“πὸ σχηνώματος, ὃ πηλὸς μεμελάνωται, 
Τὺ σχεῦος ἐῤῥάγη" ἄφωνον, 
“Ἡναίσϑητον, ,γεχρὸν, ἀκίνητον, 
Ὅπερ παραπέμποντες τάφῳ" Κύριον εὐξώμεϑα᾽ 
“οῦναι εἰς αἰῶνας τούτῳ τὴν ἀνάπαυσιν. 

Οἷα ἣ ζωὴ ἡμῷ ἐστίν; ἄνϑος καὶ ἀτμίς τε 
Καὶ δρόσος ἑωϑινῆ ἀληϑῶς. Ζ]εῦτε οὖν, 
Κατίδωμεν ἐπὶ τοὺς τάφους τρανῶς. 
Ποῦ τὸ κάλλος τοῦ σώματος καὶ ποῦ ἢ νεότης; 
Ποῦ εἰσὶ τὰ ὄμματα καὶ ἥ μορφὴ τῆς σαρχός; 
Πάντα ἐξηράνϑη ὡς χόρτος, πάντα ἠφανίσϑησαν. 
Δεῦτε τῷ Χριστῷ προςπέσωμεν ἐν δάκρυσι. 

Βλέποντες προκείμενον γεχρὸν, λόγον 
“ναλάβωμεν πάντες τῆς τελευταίας ῥοπῆς. 
Οὗτος γὰρ παράγεται, ὥσπερ καπγὸς, ἀπὸ γῆς, 
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«Ωςεὶ ἄνϑος ἐξήνθησεν, ὡς χόρτος ἐτμήϑη, ᾿ 
“Ράχει σπαργανούμενος, γῇ καλυπτόμενος, 
Ὅνπερ ἀφανῆτε λιπόντες , τῷ Χριστῷ εὐξώμεϑα". 

80. “οῦναι εἰς αἰῶνας τούτῳ τὴν ἀνάπαυσιν. 

Σῶζε τοὺς ἐλπίζοντας εἰς σὲ, μῆτερ 
Τοῦ ἀδύτου ἡλίου ϑεογεννήτρια. 
“ΔἌἜἔἴτησαι πρεςβείαις σοῦ τὸν ὑπεράγαϑον, 
᾿ἀναπαῦσαι ὴ δεόμεθα, τὸν νῦν μεταστάντα, 

40. Ἔνϑα ἀναπαΐονται αἱ τῶν δικαίων ψυχαί. 
Θείων ἀγαθῶν κληρονόμον δεῖξον ἐ ἐν αὐλαῖς 
Τῶν δικαίων, εἰς μνημόσυνον, πανάμωμε,, αἰώνιον. 

Οοπῇ. αοαν Ει 0]. Ρ. 431, δὲ πος οἄτπιοη ἴῃ Οἰποῖο ἔχο- 
φαυΐϊαγαπι Ἰορτίατ. 

ΠΧ1Χ. 

Ἦ γος. 

᾿Εξεγερϑέντες τοῦ ὕπνου 
ΤΙροςπίπτωμέν σοι, ἀγαϑὲ, 
Καὶ τῶν ἀγγέλων τὸν ὕμνον 
Βοῶμέν σοι; δυνατέ. 

5. Ἅγιος, ἅγιος εἶ ὁ Θεὺς 
ιὰ τὸ ἕλεός σου ἐλέησον ἡμᾶς. 

Τῆς κλίνης καὶ τοῦ ὕπνου 
᾿Εξέγειράς μὲν, κύριε, 

Τὸν γοῦν μου φώτισον καὶ τὴν καρδίαν, ᾿ 
10. Καὶ τὰ Ζείλη μου ἄνοιξον, 

Εἰς τὸ ὑμνεῖν σὲ; ἁγία τριὰς. 
ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ, 

.“ϑρόον ὃ χριτὴς ἐπελεύσεται, 
Καὶ ἑχάστου αἱ πράξεις γυμνωϑήσονται, 

15, ᾿“λλὰ φόβῳ κράξωμεν ἐν τῷ μέσῳ τῆς νυχτός" 
“ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος εἶ. 

ΟἸγ. Ῥδαγραβ Επομί νι ἀϊοη στᾶθοο -Ἰαξίππιαν Ἠγπιπόχιμν εἴς. 
Ἐταποοῖ. 1594. 



10. 

1. 

1.2 

ΧΧ, 

Ὕμνος ἕἑσπερινός. 

Τὴν ἡμέραν διελϑὼν 
Εὐχαριστῶ σοι, κύριε; 
Τὴν ἑσπέραν αἰτοῦμιαι 
Σὺν τῇ γυχτὶ ἀναμάρτητον 
Παράσχου μοι, σωτὴρ, καὶ σῶσόν με. 

Τὴν ἡμέραν παρελϑὼν 
“4]οξολογῶ σε, δέσποτα, 
Τὴν ἑσπέραν. αἰτοῦμαι 
Σὺν τῇ γυχτὶ ἀσκανδάλιστον 
Παράσχου μοι, σωτὴρ, καὶ σῶσόν με. 

Τὴν ἡμέραν διαβὰς, 
“Ὑμνολογῶ σε, ἅγιε, 
Τὴν ἑσπέραν. αἰτοῦμαι, 
Σὺν τῇ γυχτὶ ἀνεπίβουλον 
Παράσχου μοι, σωτὴρ, καὶ σῶσόν με. 

Φώτισον τούς ὀφϑαλμούς μου 
“Χριστὲ ὃ Θεὸς, μήποτε ὑπνώσω 
Εἰς ϑάνατον, μήποτε εἴπῃ 
Ὃ ἐχϑρός μου" 
Ἴσχυσα πρὸς αὐτὸν. 

᾿Αντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου 
Γένου ὃ Θεὸς, ὅτι μέσον 
“Ἱιαβαίνω παγίδων πολλῶν, 
“Ρῦσαί μιξ ἐξ αὐτῶν καὶ σῶσόν με, 
᾿32“γαϑὲ ὡς φιλάνϑρωπος. 

ῬεΙαγρ. 

Π,ΧΧΙ. 

Περὺ μετανοίας πρὸς Ἰησοῦν γλυχύσματα. 

᾿Ιησοῦ γλυχύτατε, ᾿Ιησοῦ μαχρόϑυμε, 
Τὰ τῆς ψυχῆς μου ϑεράπευσον τραύματα, 
᾿Ιησοῦ, καὶ γλύκανον τὴν καρδίαν μου, 

ἜΣ ας πᾶ, δέομαι, Ἰησοῦ, σωτήρ μου; 
Ἵνα μεγαλύνω σε σωζόμενος. 
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Εἰςάχουσον, φιλάνϑρωπε, Ἰησοῦ βου, 
Τοῦ δούλου σου βοῶντος ἐν χατανύξει. 
Καὶ ῥῦσαι, ᾿Ιησοῦ, με τῆς καταδίκης 
Καὶ τῆς κολάσεως, μόνε, μακρόϑυμε, 
᾿Ιησοῦ γλυχύτατε, μόνε » πολυἕλεε. 

Ὑπόδεξαι τὸν δοῦλόν σου, Ἰησοῦ. ἐΐου, 
Προςπίπτοντα σὺν δάχρυσιν, ᾿Ιησοῦ μου, 
Καὶ σῶσον ᾽ ᾿Ιησοῦ, με μιετανοοῦντα, 
Καὶ τῆς γεέννης με, δέσποτα, λύτρωσαι, ᾿Ἰησοῦ. 

Θεράπευσον, ᾿Ιησοῦ μου, ψυχῆς μου 
Τὰ τραύματα, ᾿Ιησοῦ μου, δέομαι, 
Καὶ τῆς χειρός μξ ἐξάρπασον, ᾿Ιησοῦ μου 
Εὔσπλαγχνε τοῦ ψυχοφϑόνου βέλιαρ χαὶ διάσωσον.- 

“Ἡμάρτηκα , Ἰησοῦ μου γλυκύτατε, 
Εὔσπλαγχνε, Ἰησοῦ μου, σῶσόν μιξ 
Τὸν προςφυγόντα τῇ σκἔπῃ σου, ᾿Ιησοῦ μακρόϑυμε, 
Καὶ βασιλείας τῆς σῆς με ἀξίωσον. 

Σὺ φωτισμὸς, ᾿Ιησοῦ μου, νόος μου, 
Σὺ σωτηρία τῆς ἀπεγνωσμένης ψυχῆς μου, 
“Σωτὴρ σὺ, ᾿Ιησοῦ μου, τῆς κολάσεως 
“Ρῦσαι καὶ γέννης ἐμὲ κραυγάζοντα, 
Σῶσον, ᾿Ιησοῦ, με, Χριστέ μου τὸν ἄϑλιον. 

Ῥεϊαγρ. ὁ 

Π ΧΧΊῚ]. 

Ἐγερτικὸν ψυχῆς. 

ἱβυχή μου, ψυχή μου, 
ζνάστα, τί καϑεύδεις; 
Τὸ τέλος ἐγγίζει, 
Καὶ μέλλεις ϑορυβεῖσϑαι; 

δι ᾿νάνηψον οὖν, ἵνα 
“Ῥείσηταί σου, “Χριστὸς 
Ὅ Θεὸς, ὃ πανταχοῦ παρὼν 
Καὶ τὰ πάντα πληρῶν. 

͵ Ῥε]ατρ. 
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ΕΧΧΉΗ͂Ι. 

Εἰς γενέϑλια Χριστοῦ. 

“Ετοιμάζου, Βηϑλεὲμι, 
Ἤνοιχται πᾶσιν ἢ ̓ Εδὲμ. 
«Εὐτρεπίζου, Εὐφραϑᾶ, 
Ὅτι τὸ ξύλον τῆς ζωῆς 

ὅ. Ἔν τῷ σπηλαίῳ ἐξήντησεν 
Ἔχ τῆς παρϑένου. Παράδεισος 
Καὶ νῶι ἢ ἐχείνης γαστὴρ 
᾿Εδέχϑη “νοητῶς, 
Ἔν ᾧ. τὸ ϑεῖον φυτὸν, 

10. ἜΣ οὗ φαγόντες ζήσομεν, 
Οὐχὶ δὲ ὡς ὃ “Αδὰμ τεϑνηξόμεϑα, 
“Χριστὸς γεννᾶται, 
Τὴν πρὶν πεσοῦσαν ἀναστήσας 
Εἰχόνα καὶ τρόπων μέτοχος. 

Ῥεϊαγρ. 

ΠΧΧΙΥ, 

Πρὸς Χριστὸν γεννηϑέντα. 

ἜΪ γέννησίς σου, Χριστὲ ὃ Θεὸς ἡμῶν, 
:Ανέτειλε τῷ κόσμῳ τὸ “φῶς τὸ τῆς γνώσεως. 
Ἔν αὐτῇ γὰρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες 
“Ὑπὸ ἀστέρος ἐδιδάσχοντό σε προςχυνεῖν, 

ὅ. Τὸν ἥλιον τῆς δικαιοσύνης, καὶ σὲ γινώσχειν 
" Ἱ Ἢ , 

ἜΣ ὕψους ὙΡῊ, κύριε, δόξα σοι. 

Τὴν ἀπαρχὴν τῶν ἐϑνῶν ὃ οὐρανός σοι 
Προςεχόμισε τῷ κειμένῳ γηπίῳ ἐν φάτνῃ 
Δὲ ἀστέρος τοὺς μάγους καλέσας, 

10. Οὺς καὶ κατέπληττεν, 
Οὐ σχῆπτρον καὶ ϑρόνοι, ἀλλ᾽ ἐσχάτη πτωχεία. 
Τἰ γὰρ εὐτελέστερον σπηλαίου; 
Τί δὲ ταπεινότερον σπαργάνων; 
Ἔν οἷς διέλαμψεν ὃ τῆς ϑεότητος πλοῦτός σου. 

1ὅ. Κύριε, δόξα σοι. 

Ρεϊαγρ. 

Τμδοδαν, Πγπῖα. ΠΠ᾿ 9 
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ΧΧΥ. 

Γενεϑλιακόνγ. 

Ἡ παρϑένος σήμερον 
Τὺν ὑπερούσιον τίκτει, 
Καὶ ἢ γῆ τὸ σπήλαιον 
Τῷ ἀπροσίτῳ προςάγει. 

ΟΣ ἄγγελοι μετὰ ποιμένων 
“]οξολογοῦσι. 
Τηάγοι δὲ μετὰ ἀστέρος 
᾿Οδοιποροῦσι. 
42 ἡμᾶς γὰρ ἀγεννήϑη 

10. Παιδίον νέον ὃ πρὸ αἰώνων Θεός. ᾿ 

ῬοΙαγρ. 

ΙΧΧΥΙῚ. 

Πρὸς Ἰησοῦν. 

Ὃ πρὸ ἑωςφόρου ἐκ πατρὸς ἀμήτωρ γεννηϑεὶς, 
᾿Επὶ τῆς γῆς ἀπάτωρ ἐσαρκώϑης σήμερον, ᾿Ιησοῦ. 
“Ὅϑεν ἀστὴρ εὐαγγελίζεται μάγοις. 
'Ἴγγελοι δὲ μετὰ ποιμένων ὑμνοῦσι 

ὅ. Τὸν ἄσπορον τόκον τῆς κεχαριτωμένης. 

Ρεϊαγρ. 

ΤΧΧΥΙ. 

Ὕμνος. 
Ὅ ἀπερίγραπτος λόγος τοῦ πατρὸς 

Ἔκ τῆς παρϑένου ϑεοτόκου περιεγράφει 
Σαρκούμενος, 
Καὶ τὴν ῥυπωϑεῖσαν εἰχόνα 

ὅ. Εἰς τὸ ἀρχαῖον ἀναμορφώσας, 
Τῷ ϑείῳ κάλλει συγκατέμιξεν. 
Ἀλ» ὁμολογοῦντες τὴν σωτηρίαν 
ἜἜργῳ καὶ λόγῳ ταύτην ἀνιστοροῦμεν. 

ῬοΙτς. 
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ΠΧΧΎΗΙ. 

Δοξολογία. 

Τὴν ἄχραντον εἰχόνα σου 
ΠΙροςχυνοῦμεν, ᾿ἀγαϑὲ ; αἰτούμενοι" 
“Συγχώρησον τῶν πταισμάτων ἡμῶν, 
“Χριστὲ ὃ Θεός. 
Βουλήσει γὰρ ηὐδόχησας, 
“Ανελϑεῖν ἐν τῇ σαρκὶ, 
Ἵνα ῥύσῃς, οὺς ἔπλασας, 
Ἔχ τῆς δουλείας τοῦ ἐχϑροῦ, 
“Ὅϑεν εὐχαρίστως βοῶμέν σοι, 
«Χαρᾶς ἐπλ ἤρωσας τὰ πάντα 
Ὅ σωτὴρ ἡμῶν, παραγενόμενος 
Εἰς τὸ σῶσαι τὸν κόσμον. 

Ρεϊάτε. 

ΠΧΧΙΧ. 

Ὕμνος. 

Τὸ ἀπ αἰῶνος ἀπόκρυφον 
Καὶ ἀγγέλοις ἄγνωστον μυστήριον 
“1ιὰ παρϑένου τοῖς ἐπὶ γῆς πεφανέρωται. 
Θεὸς ἐν ἀσυγχύτῳ ἑνώσει 
“αρχούμενος καὶ σταυρὸν ἑχουσίως 
“Ὑπὲρ εἰ μῶν καταδεξάμενος, 
4ὲ οὗ ἀναστήσας τὸν ᾿πρωτόπλαστον 
Ἔσωσεν ἐκ ϑανάτου τὰς ψυχὰς ἡμῶν. 

Ρεϊαγρ. 

ΙΧΧΧ, 

Ὕμνος. 

Ὃ συναΐδιος λόγος τοῦ προανάρχου πατρὸς, 
Τὴ χωρισϑεὶς τῶν ἄνω, νῦν ἐπέστη τοῖς κάτω. 
4ὲ ἄκραν εὐσπλαγχνίαν οἶχτον λαβὼν τοῦ καϑ' ἡμᾶς 

ὀλισϑήματος 
Καὶ τοῦ ᾿Αδὰμ τὴν πτωχείαν ἀναλαβὼν ἐμορφώϑη τὸ 

ἀλλότριον. 
0 κ 
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Ὃ ἐκ πατρὸς ἀϊδίως », καὶ ἐκ μητρὸς χρονικῶς 
Φανερωϑεὶς τῷ κόσμῳ ὑπερούσιος λύγος, 
Πορφὴν δούλου λαμβάνει καὶ γίνεται σὰρξ, 
Ἰηὴ ἐχστὰς τῆς ϑεύτητος καὶ τὸν “Ἵδὰμ ἀναπλάττει 
Ἔν τῇ γαστρὶ τῆς ἀσπόρως συλλαβούσης αὐτόν. 

Ὅλος ἦν ἐν τοῖς κάτω καὶ τῶν ἄνω 
Οὐδ᾽ ὅλος ἀπῆν ὃ ἀπερίγραπτος λόγος. 
Συγκατάβασις γὰρ ϑεϊκὴ, 
Οὐ μετάβασις δὲ τοπικὴ γέγονε 
Καὶ τόκος ἐκ παρϑένου ϑεολήπτου. 

Πᾶσα φύσις ἀγγέλων κατεπλάγη 
Τὸ μέγα τῆς ἐνανθρωπήσεως ἔργον. 
Τὸν ἀπρύσιτον γὰρ ὡς Θεὸν ἐϑεώρει 
Πᾶσι πρόσιτον ἄνθρωπον , ἡμῖν μὲν συνδιάγοντα, 
᾿Ακούοντα δὲ παρὰ πάντων οὕτως" 
4] ξα σοὶ κύριε. 

Ρεϊατρ. 

ΠΧΧΧΙ. 

Εἰς βαπτισμὸν Χριστοῦ. 

Ὃ πάντων Χριστὸς εὔσπλαγχνος, 
“Ἱφαιρούμενος πταισμάτων πληϑὺν 
Ζ1ὲ ἔλεος ἀμέτρητον, 
᾿Ιορδάνου τοῖς νάμασι βαπτισϑῆναι 
Ἔρχῃ ὡς ἄνϑρωπος, 
Κατὰ στολὴν ἐπενδύων με τῆς δόξης 
Τὸν πρῴην γυμνωϑέντα δεινῶς. 

Ῥεϊαγρ. 

ΠΧΧΧΙΠ. 

Ἐν αὐτῷ. 

Ἔν ᾿Ιορδάνῃ βαπτιζομένου σου, “Δριστὲ, 
τῆς τριάδος ἐφανερώϑη προσκύνησις. 

1οῦ γὰρ γεννήτορος. ἥ φωνὴ προςεμαρτύρει 
Σοὶ ἀγάπητόν σε ὑιὸν ὀνομάζουσα, 
Καὶ τὸ πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς 
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᾿Εβεβαίου τυῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. 
ὌὍ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὃ Θεὸς 
Καὶ τὸν κύσμον φωτίσας, δόξα σοι. 

Ῥεϊατγρ. 

ΠΧΧΧΗ͂Ι. 
Ἔν ἐπιφανείᾳ. 

Ὅτε τῇ ἐπιφανείᾳ σου. ἐφωτίσας τὰ σύμπαντα, 
Τότε ἢ ἁλμυρὰ τῆς ἀπιστίας ϑάλασσα ἔφυγε, 
Καὶ ᾿Ιορδάνης κάτω βϑέων ἐστράφη. 
Πρὸς οὐρανὸν ἀνυψῶν ἡμᾶς. 
““λλὰ τῷ ὕψει τῶν ϑείων ἐντολῶν σου 
Συντήρησον ᾿ Χριστὲ ὃ Θεὸς, καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥεϊαγρ. 

ΠΧΧΧΙΥ, 

Ἔν αὐτῇ. 

᾿Επεφάνης σήμερον τῇ οἰκουμένῃ, 
Καὶ τὸ φῶς σου, κύριε, ἐσημειώϑη ἐφ᾽ ἡμᾶς, 
Ἔν ἐπιγνώσει ὑμνοῦντάς σε. 
Ἦλλϑες, ἐφάνης τὸ φῶς τὸ ἀπρόσιτον. 

Ῥοϊαγα. 

ΧΧΧΥ, 

Πρὸς Χριστὸν. 

Τῆς σοφίας δδηγὲ, 
Φρονήσεως χορηγὲ, 
Τῶν ἀφρόνων παιδευτὰ 
Καὶ τῶν πτωχῶν ὑπερασπιστα, 
Στήριξον, συνέτισον τὴν καρδίαν μου, 
Δέσποτα, σὺ δίδου μοι λόγον, ὁ τοῦ πάᾶτρος λόγος. 
᾿Ιδοὺ γὰρ » τὰ χείλη μου οὐ κωλύσω 
Ἐν τᾷ κράζειν σοι ἐλεήμον, ἐλέησόν με 
Τὸν παραπεσόντα. 

Ῥεοίαγα. 
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ΧΧΧΥΙ. 

Τροπάρια. 

“Σῶσον; κύριε τὸν λαόν σου, 
Καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου, 
Νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων 
“Ἰωρούμενος, καὶ τὸ σὸν φυλάττων, 
Διὰ τοῦ σταυροῦ σου πολίτευμα. 

ὍὋ ὑψωϑεὶς ἐν τῷ σταυρῷ ἑχουσίως, 
Τῇ ἐπωνύμῳ σου καινῇ πολιτείᾳ 
Τοὺς οἰκτιρμούς σου δώρησαι, “Χριστὲ ὃ δ Θεὺς, 
Εὔφρανον ἐν τῇ δυνάμει σου τοὺς πιστοὺς 
Βασιλεῖς ἡμῶν, νίκας χορηγῶν αὐτοῖς 
Κατὰ τῶν πολεμίων τὴν συμμαχίαν ἔχουσι τὴν σὴν, 
Ὅπλον εἰρήνης ἀήττητον τρόπαιον, 

᾿Ελέησον ἡμᾶς ὃ Θεὸς 
Κατὰ τὸ μέγα ἔλεος, 
“])εόμεϑά σου, ἐπάκουσον καὶ ἐλέησον, 
Ὅτι ἐλεήμων καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς ὑπάρχεις. 

Ρεϊαγρ. 

ΤΧΧΧΥΙ. 

Πρὸς Χοιστὸν σταυρωϑέντα. 

ὋὉ ἐν τῇ ἕκτῃ ἡμέρᾳ τε καὶ ὥρᾳ. 
Τῷ σταυρῷ προσηλώσας, τὴν ἐν τῷ παράδείσῳ 
Τολμηϑεῖσαν τῷ “ἡδὰμ ἁμαρτίαν, 
Καὶ τῶν πταισμάτων ἡμῶν τὸ χειρόγραφον 
Διάῤῥηξον Χριστὲ ὃ Θεὸς καὶ σῶσον ἡμᾶς. 

Ῥεϊάγρ. 

ΠΧΧΧΥΠΠ. 

Πρὸς αὐτὸν. 

Σωτηρίαν εἰργάσω ἐν μέσῳ τῆς "γῆς, 

Χριστὲ ὃ Θεὺς, ἐπὶ σταυροῦ τὰς ἀχράντους χεῖρας ἐξέ- 
τεινας, 
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᾿Επισυνάγων πάντα τὰ ἔϑνη, κράζοντα᾽ 
Κύριε, δόξα σοι. 

ῬοΙαγρ. Σ 

ΧΧΧΙΧ. 

Εἰς ἀνάστασιν. 

Σήμερον. σωτηρία τῷ κόσμῳ, 
“σωμεν τῷ ἀναστώντι ἐκ τάφου 
Καὶ ἀρχηγῷ τῆς ζωῆς, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν. 
Καϑελὼν γὰρ τὸν ϑάνατον, 
Τὸ νίχος ἔδωκεν ἡμῖν, 
Καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

ΡεΙαγρ. 

ΧΟ. 

Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, 
Θανάτῳ ϑάνατον πατήσας, 
Καὶ τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι 
Ζωὴν χαρισάμενος. 

“νάστασιν “Χριστοῦ ϑεασάμενοι 
“Προςχυνήσωμεν ἅγιον κύριον, 
Ἰησοῦν τὸν μόνον ἀναμάρτητον. 
Τὺν σταυρόν σου, Χριστὲ, προςκυνοῦμεν, 
Καὶ τὴν ἁγίαν σου ἀνάστασιν 
“Ὑμνοῦμεν καὶ δοξάζομεν. 

Ἔν τάφῳ σωματιχῶς, 
Ἔν ἅδου δὲ μετὰ ψυχῆς, 
(Ὡς Θεὸς ἐ ἐν παραδείσῳ δὲ μετὰ ληστοῦ, 
Καὶ ἐν ϑρόνῳ ὑπῆρχες, Χριστὲ, 
ἹΠετὰ πατρὸς καὶ πνεύματος, 
Πάντα πληρῶν ὃ ἀπερίγραπτος. 

Ὥς ζωηφόρος, ὡς παραδείσου ὡραιότερος ὄντως, 
Καὶ παστάδος πάσης βασιλικῆς ἀναδέδεικται 
“Ἰἀμπρότερος, Χριστὲ, ὃ τάφος σου, 
Ἢ πηγὴ τῆς ἡμῶν ἀναστάσεως. 
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Ὁ ἡμετέραν μορφὴν ἀναλαβὼν. 
Καὶ ὑπομείνας σταυρὸν σωματιχῶς, 
Σῶσόν μὲ τῇ ἀναστήσει σου, 
Χριστὲ ὃ Θεὸς ὡς φιλάνϑρωπος. 

ἜΣ ὕψους κατῆλϑες ὃ εὔσπλαγχνος 
“Παφὴν χατεδέξω τριήμερον, 
Ἵνα ἡμᾶς. ἐλευϑερώσῃς τῶν παϑῶν, 
Ἢ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάστασις ἡμῶν, 
Κύριε, δόξα σοι. 

Ῥεϊαγρ. 

ΧΕΙ. 

Ἔν ἀναλήψει. 

᾿Ανελήφϑης ἐν δόξῃ, Χριστὲ ὃ Θεὸς ἡμῶν, 
“Χαροποίησας τοὺς μαϑητάς σου 
Τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ ἁγίου πνεύματος, 
Βεβαιωϑέντων αὐτῶν διὰ τῆς εὐλογίας, 
Ὅτι σὺ ὃ υἱὸς τοῦ “Θεοῦ 
Ὃ λυτρωτὴς τοῦ κόσμου. 

Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν πληρώσας οἰκονομίαν 
Καὶ τὰ ἐπὶ γῆς ἑνώσας τοῖς οὐρανοῖς, 
“Ανελήφϑης ἐν δόξῃ, “Χριστὲ ὃ Θεὸς, 
Οὐδαμόϑεν χωριζόμενος ᾿ ἀλλὰ μένων 
Α΄διάστατος καὶ βοῶν τοῖς ἀγαπᾶσι σέ" 
᾿Εγὼ εἰμὶ μεϑ' ὑμῶν καὶ οὐδεὶς καϑ' ὑμῶν. 

Ῥεϊαγρ. 

ΧΟΑΙΙ. 

Ἔν τῇ πεντηκοστῇ. 

Ὅτε καταβὰς τὰς γλώσσας συνέχεε, 
Διεμέριζεν ἔϑνη δ ὕψος, 
Ὅτε ποῦ πυρὺς τὰς γλώσσας διένειμεν, 
Εἰς ἑνότητα πάντας ἐκάλεσε, , 

΄ - 

Καὶ συμφώνως δοξάζομεν τὸ πανάγιον πνεῦμα. 

Ῥοαγρ. 
--.--»-ὦ......ὄ.ὄὕ. ....- οΟ... -..-. -- 
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ΧΟΙΙ. 

Προὸς τριάδα. 

"Ἄξιον ἐστὶν ὡς ἀληϑῶς 
Τοῦ δοξάζειν σε, τριὰς ἁγία, 
“ὺὸν ἀπεριύριστον καὶ ὑπερούσιον, 
Καὶ πανάγαϑον Θεὸν ἡμῶν. 
Ἢ: «ς - ς ΞΕ -Ὕ7 ν υμνοῦσιν οἱ γηγενεῖς, 
Καὶ δοξολογοῦσιν αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν, 
Τὴν ὑπὸ τῶν πάντων πιστῶς προςκυνουμέγην 
ΠΠονάδα χατ᾽ οὐσίαν τὴν τρισυπόστατον. 

Τὴν κυριαρχίαν τῶν “Χερουβίμ, 
Καὶ τὴν ϑεαρχίαν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφίᾳ, 
Τὴν ἀδιαιρέτως τριάδα ἐν μονάδι; 
Τὴν ὄντως ϑεαρχίαν σὲ μεγαλύνομεν. 

Πατέρα τὸν ἄναρχον Θεόν, 
Συνάναρχον λόγον, σὺν τῷ “πνεύματι 
ΠΙροςχυνῶμεν" ἀχώριστον μίαν, 
“Ενουμένην οὐσίαν τρισάριϑμον 
ΠΠ]ονάδα ὕμνοις τιμήσομεν. 

“ὙὙμνήσωμεν πάντες ϑεοπρεπῶς 
ΡῚ 
““σμασιν ἐνθέοις τὸν πατέρα 
Καὶ τὸν υἱὸν καὶ πνεῦμα τὸ ϑεῖον, 
Τρισυπόστατον χράτος, 
Τὴν μίαν βασιλείαν χαὶ κυριότητα. 

Ἁ 2 ’ 2 ΄ 

Τὰς ἀκχτινοβολους σου ἀστραπάς, 
’ Ἵ 

“Ἰάμψον μοὶ, Θεέ μου, τρισυπόστατε » παντουργὲ, 
Καὶ εἰκόνα δεῖξον σῆς ἀπροςίτου δόξης, 
αιδρᾶν καὶ φωτοφόρον καὶ ἀναλλοίωτον. 

Ὅν φρίσσει καὶ τρέμει Χερουβίμ, 
Καὶ δοξολογοῦσι τῶν ἀγγέ ἔλων αἱ στρατιαί, 
Τὸν ἐκ τῆς παρϑένου ἀφράστως σαρχωϑέντα, 
Χριστὸν τὸν ζωοδότην φόβῳ δοξάσωμεν. 

Ρεϊαγρ. 



ο 1985 

ΧΟΙΥΝ. 

Ἢ ἐλπίς μου ὃ Θεός, ; 
Καταφυγή μου ὃ “Χριστός, : 
Σκέπη μου τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον. 
Τριὰς ἁγία δόξα σοι. 

ῬεΙάγρ. 
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